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OVER SCHRIFTUURAANHALING-

ET ligt buiten mijne bedoeling eene volledige
verhandeling te schrijven over het aangeduide
onderwerp.
Evenmin wil ik breedvoerig handelen over de
regelen, die den navorscher geleiden moeten in het
opzoeken van de ware beteekenis der teksten.
Ik wil door het voorstellen van eenige voorbeelden doen uitschijnen, met hoeveel omzichtigheid
men moet te werk gaan in het aanhalen van Schriftuurplaatsen , hoe men dikwijls, kost wat kost, in de
H. Schriftuur een bewijs wil vinden om zekere stellingen te staven ; hoe men hare woorden somtijds
willekeurig eenen zin opdringt dien zij niet hebben,
noch, alles ingezien, op de bedoelde plaats kunnen
hebben.
De gelegenheidsoorzaak van de kwaal ligt voorzeker ten deele in onze gebrekkige Latijnsche overstelling, de Vulgaat.
Wij aanzien die vertaling niet als zoo gebrekkig
dat er feilen in zouden voorkomen die inbreuk maken
op geloofs- of zedenleer. Er valt nochtans niet te ontkennen dat de Vulgaat, op ettelijke plaatsen, den
grondtekst niet getrouw teruggeeft, dat zij soms eene
v ertaling voorstelt die niet past in de omstaande
rede, ja, die geenszins strookt met den samenhang, en zelfs dat er zinsneden in voorkomen aan
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dewelke men, zonder met de woorden willekeurig om
te springen, geen ,verstaanbaren zin kan i geven. Zoc
lezen wij soms in de nOta's van den wereldberoemden
Schriftuurverklaarder, Beelen,, woorden 'als volgt
Wat de Latijnsche vertaler pier hebbe willen zeggen,
kan ik Volstrekt niet taden,` of ::waag ik niet te gissen.
Eene tweede*, :gelegenheidsoorzaak tot verkeerd
gebruik van tek,sten bij onze huidige kanselredenaars
of zelfs theologanten, is, te 'vinden in de gebrekkige
en ontiauwkeurige wijze op dewelke_ van oudsher
verscheidene teksten zijri aangehaald, die van mond
tot mond, van boek tot boek overgaan, ,ionder dat
iemand zich afvraagt of het soms geene,valsChe
is die in omloOp geraaktis.
Maar de ware oorzaak vind ik in gebrek aan
grondige en aanhoudende studie van het'Woord Gods.
Zoo dient men ons ' somtijds Op als Schriftuurzin wat
slechts eenvoudige toepassing is. BAINVEL, in Etud.
t. 63, p. -363, .zegt hierover :
Mais faute 'de savoir ou de travail, on fait venir
les textes a soi, sans souci du contexte ou du seas
original; on , se felicite d'avoir tant Bien que mal coule
son idee ' dans les mots de la Bible, et l'on nous donne
pour parole de Dieu ce qui n'est qu'invention humaine
et contrefacon . de` l'ignorance ou,
de la paresse ».
Niet dat alle toepassing" of accommodatie moet
veroordeeld worden. De H. Schriftuur zelf (b. v. Brief
aan, de Romeinen, X. 18), de H. Kerk in hare b'ewonderenswaarClige de HH..,Vaclers en vele
ascetisChe ,schrijvers geven er menig voOrbeeld van,
en dikwijls is die_toepassing recht schoon, en geeft
zij stOf tot zeér stichtende en ' nuttige beschouwinge n.
Daargelaten - dat sOmthigen . , goddelijke uitspraken zouden,toepassen op eene wijze die volkorrien
strijdig is met den eerbied, dien wij hun verschuldigd
zijn (Conc. l'rid., Sess. IV, - decr. de edit. et usu 'SS.
SS.), moet , opgeinerkt worden
dat toegepaste of
geaccommbdeerde teksten ' nooit kunnen dienen orb,
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geloofs- of zedenleer te bewijzen, 2° dat men alleen toepassen mag tot nut en stichting, en 3° dat het uit te
drukken denkbeeld zich niet al te veel mag verwijderen van dat in de Schriftuur uitgedrukt (i).
Om dit beter te versta-an, moet men eene dubbele toepassing onderscheiden
Toepassing door uitbreiding (per extensthnem).
2. Toepassing door zinspeling (ter allusionem).
In het eerste geval neemt men de woorden die
de H. Schriftuur van eenen persoon of eene zaak
zegt en men breidt ze nit tot eenen persoon of
eene zaak door den H. Geest niet bedoeld, op
dewelke evenwel die woorden eenigszins kunnen
toegepast worden. Voorbeelden heeft men in de
gebeden der H. K.erk,' die de woorden, welke de
H. Schriftuur zegt van Noe, Moyses, Aaron, in het
kerkelijk officie toepast op anderen en uitbreidt tot
de HH. Belijders.
In het tweede geval is er geene gelijkenis tusschen taken of personen, maar enkel in de woorden
die, van de beteekenis welke zij op eene gegeven
plaats hebben, beroofd, genomen worden om eene
gansch verschillende zaak te beteekenen, zoodat er
eenvoudige woordsfieling is. Voorbeelden daarvan
zijn : Mirabilis Deus in sanctis suis, hetgeen men op
de Heiligen toepast (zie bladz. 17); ook nog : cum

(I) « Accommodatione etiam llll abuti dicendi sunt qui ,rebus
ab ea quam expressit sacer scriptor,
ejus verba adaptare et accommodare voluerint. Quam ob causam
singularzs prudentia opus est el, qui per allusionem verbis scripturisticis utitur : qui enim hac accommodationis specie delectatur, vix
ac ne vzx quzdem scopulum, ilium evztablt,, atque facillime eveniet,
ut gravissimum scandalum praebeat populo christiano. » Zoo spreekt
de vermaarde Cornely, Introd. I, p. 548, en in rota, bladz. 549
voegt erbij : « Vix non blasphetnum est, si SS. Cordis Jesu
imagini subscribitur : Accedet homo ad cor altum et exaltabitur Deus.
(Ps. LXIII. 8), aut si nova scholarum aedes verbis Salomonis celebrator : sapzentza aedzficavzt szbi domum. Ex concionatorurn quorumdam sermonibus non pauca ejusdem fere generis exempla colligi
queunt. »

nimzs dzs_paribus et dzssimilzbus
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sanclo sanclus enis etc., als, het toegepast, wordt op
de goede of slechte geZelschappe'n (zie bladz. 12).
Dat de toepassing door uitbreiding verre boven
de toepassing door zinspeling moet sgesteld worden
loopt in 't oog.
Hieruit blijkt dat de uitdrukking : sensus accommodatitius, niet al te wel gepast is, aangezien het
Keen Tin is van -het H. Schrift.
Er zijn eenige welbekende teksten die voornamelijk het voorwerp en het slachtoffer zijn geweest
van de mishancjelingen waarvan ik hierboven sprak.
Daarom heb ik gemeend dat ik mijnen tijd niet nutteloos besteden zou met eenige dergelijke Schriftuur,
plaatsen links en rechts te oogsten en ze in een
bundel,_ met eene kleine opheldering, den welwillenden lezer aan te bieden (I).
En men zegge niet dat dergelijke lezingen uitsluitelijk aan geestelijken moeten voorbehouden worden, , en dat, bijgevolg, deze verhandeling beter in
't Latiin zou geschreven zijn.
De H. Schriftuur is het boek van alien.
Niet dat ik de wijze voorschriften der H. Kerk
nopens 't lezen onzer goddelijke boekela afkeur, of
niet goed vinde _de voorzorgen door, Haar genomen
opdat -het boek, waar wij de volmaaktheid en den
weg en het leven moeten in vinden, ons geene
gelegenheid tot bederf en afdwaling en dood worde
dat zij verre!
Maar, de leering daargelaten der Protestanten
die houden staan dat eenieder het' H. Schrift_ lezen
moet als noodzakelijk middel ter ,zaligheid, ben ik
van oordeel ' dat de katholieken de studie der god-

(') Over de volkomen of te keuren handelwijze van dezen, die
hunne citaten niet getrouw uitschrijven, maar den tekst verdraaien of
de woorden veranderen rom kost wat kost, een bewijs in te vinden, hoef ik niet te spreken. — Maar zulks gebeurt zeker niet?,
ja toch. Een voorbeeld ervan in het tweede deel dezer verhandeling.
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deiijke boeken al te veel verzuimen, en ik ben gelukkig mijne zienswijze te kunnen steunen op de getui,genis van Kardinaal Manning die « beweerde dat
de katholieken de studie van het H. Schrift te zeer op
,den achtergrond schuiven. Hij verklaarde dit uit
eene reactie tegen het Protestantisme, dat in het
ander uiterste verviel. De ware moderne Kardinaal meende hier een der groote hinderpalen te zien
aan den vooruitgang der Kerk in onze eeuw » (Dr
POELS, Critiek en Traddie, of de BIbel voor de Roomschen, bl. 32, nota).
Mochten de korte aanmerkingen, die ik hier laat
volgen, sommige teksten die niet bewijzen wat men
er in wil vinden, voor altijd als bewijzen verbannen
uit verhandelingen over eene bepaalde stof; mochten
ze sommige kanselredenaars aansporen om eenige
valsche pereis uit hunne verzameling te weren, en,
met zor hunne aanhalingen kiezende, greestelqk onvervalscht voedsel aan de geloovigen op te disschen (r);
mochten ze eindelijk in alien den lust en 't verlangen verwekken om nauwer kennis te maken met
de H. Schriftuur, en dikwijls in de mijn zelve te
,dalen, waaruit ik hun eenige kostbare gesteenten
tracht op te delven.

I.
Teksten uit het Oud Testament.

Da mini animas, cetera toile tibi (Gen. XIV. 21).
Gee/ ml de zielen, en neem het overz o e voor u.
Men zegt dat sommige kanselredenaars op dien
tekst schoone beschouwingen ten beste geven over de
waarde der zielen, over den prijs dien 0. H. er aan
,hecht en dien wij er aan hechten moeten, over den
(f) Rationabile sine dolo lac.... (I Petr.

2).
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apostolischen iever, die aan anderen de goederen
(cetera ' toile tibi), en niets dan
zielen vraa.gt, zielen zaligen (da mihi animas),
Spijtig dat die woorden in het H. Schrift die
beteekenis niet bezitten. Anim a beteekent hier, naar,
Hebreeuwsch spraakgebruik, 5ersoon : geef - mij de

dezer aarde laat

nannen.
Lees de voorafgaande geschiedenis Gen. XIV.
De koning van' Sodoma was, dank aan den moed van
Abraham, in bezit hersteld van alles west de vijand
hem ontnomen had : krijgsgevangenen , en buit. Uit
dankbaarheid biedt hij aan Abraham al den buit
(cetera), en vtaagt alleenlijk voor zichzelf de 'manner),
van zijn yolk (animas), die als krijgsgeVangenen door
den vijand wareri meegenomen. 't Woord zielen
heeft hier dus de beteekenis die het heeft wanneer
wij b. v. zeggen eene stad van 20.000 zielen. —
Ik zou hier evenwel de toepassing door tins.peling
(zie hierboven bl. 7) niet durven veroordeelen.

Ideo non resurgent

impii in judicio (Ps. I, 5)..
Deze en dergelijke Schriftuurplaatsen, had ik in
het oog wanneei- ik in het voorwoord zegde dat de
Vulgaal niet altijd den grondtekst getrouw overstelt.
Van de waarheid afdwalen zou hij voorzeker die
hier zou verstaan « daarom zullen de goddeloozen
met verrzen ten oordeele », alsof de algemeenheid,
der verrijzris wierde geloochend.
Inderdaad hier moest vertaald worden : de godde-loozen zullen niet staan, niet beslandzin in het gerecht,
voor het goddelijk gere6ht (causa stare, waarvan
het tegenovergestelde is, causa cadere, veroordeeld
worden) :` non stabunt = causa cadent, ze 4ullen veroordeeld worden. « Wat onze Latijnsche vertaler bij,
zijn resurgere gedacht hebbe, kan ik niet gissen
(BEELEN).
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Quaeretur leccalum illius et non invenietur (Ps.IX, i5bis).
In de H. lViaagd zou men vruchteloos de minste
dadelijke made zoeken, evenmin de vlek der erf zonde
met andere woorden, zij heeft nooit de minste zonde
bedreven, en is onbevlekt ontvangen.
Mag men dus de aangehaalde woorden op haar
toepassen ?
Geenszins; er is hier spraak van de goddeloozen
Contere brachium peccatoris et maligni : verbreek den
arm der goddeloozen; quaeretur..., men zal zijne boosheid zoeken en niet meer vinden, of, naar 't Hebreeuwsch : men zoeke 4'ne boosheid (en) vinde haar
niet, of Hever zoek (tot God), d. stral zijne boosheid, zoodat gij hem niet meer vindet, maar h i heel'
en gansch vernietigd weze.
Iedereen ziet dat het verschil en de afstand tusschen het gedacht van den Psalmist en het uit te
drukken gedacht te groot is, opdat er zou mogen
toepassing zijn, zelfs door zinsfieling (bl. 7, 30).

i

Diminutae sun/ ver tates a filiis hominum (Ps.
XI; 2).
Op verschillende wijzen heeft men die woorden
gebruikt of misbruikt- zonder den waren zin te kennen,
of ten minste zonder aan te duiden dat men eenvoudig toepast.
Sommigen hebben de woorden a filzis hominum
verstaan als werkende oorzaak : door de kinderên
der menschen, of door de boosheid van de kinderen
der menschen, zijn de waarheden verminderd. Anderen
verbinden ze met' de voorgaande woorden : defecit
sanctus, quoniam..., en verstaan ze zoo dat de heiligheid, de liefde, het christelijk leven verminderen wanneer de waarheid (Yentas) afneemt, als 't geloof verflauwt. Nog anderen stellen over : de- waarheden zijn
verminderd ander de menschen.
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De Psalmist, vraagt hulp tegen de goddeloozen.

Salvum me fac, Domine, help mij, o Heer, quoniam defeat sanctus, 't geen hyperbolisch, of bij vergrooting, gezegd is : er zin geen vromen meer =
er zijn bjna geen vromen meer, en ongeveer hetzelfde gedacht wordt in andere woorden herhaald :
want de getrouwen (veritates) verdwijnen van onder de
kinderen der menschen. Veritates immers beteekent
dikwijls fidelitates, en dit is hier abstract gezegd voor
't concreete : fideles; die 'veritates die vferminderd
zijn, zijn ,hier fideles, dezulken op curie men zich verlaten kan.
Misschien mag men hier wel toej5assen b, " zin*ling, rnaar 'k zou aanraden te verstaan te ,geven
,dat het toepassing is, en zou den schijn niet wilier]:
hebben als wilde ik die woorden een valschen zin
, opdrin gen .

Cum sancto sanctus eris..., et cum fierverso perverterz:s (Ps. XVII, 2 6- 2 7) .
Wie voelt zich niet getrokken om dien tekst
aan te halen als er spraak is van den gdeden invloed
der goede en den verderfelijken invloed der kwade
gezelschappen?
Wilt gij over die woorden er de manier van
ze aan te halen het gevoelen kennen van den H. Fran-

ciscus van Sales?
Ik geef 't woord aan den bisschop van Belley :
« Als men den natuurlijken en letterlijken zin had
uitgelegd, dan stond hij (Franciscus) toe er het zedelijke uit te trekken en toeyiassingen te maker]; nochtans wilde hij dat dit met veel oordeel zou geschieden
en zonder den zin geweld aan te doen, hij noemde die
mismaakte sfireekwizen , en zedenleeningen, die gelijk
zijn aan een klokkenspel, waaraan men doet zeggen
, a1 wtt men begeert.
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« Ziehier een voorbeeld van zijne nauwgezetheid
in deze stof. Op zekeren dag, voor hem predikende,
gebeurde het dat ik op het bederf der kwade gezelschappen deze woorden toepaste van den Profeet

GI zull goed zin met de goeden en kwaad met de
kwaden, 't geen men nog al gemeenlijk zegt. Aanstands zag ik dat hij ontevreden was, en toen ik daarna
met hem alleen was, vroeg hij waarom - ik aan die
plaats eenen gewrongen zin had gegeven, dewijl ik
wel wist dat deze de letterlijke niet was. 1k antwoordde
dat ik dat bJ zinspeling gedaan had. — Ik versta
dit wel alzoo, hernam hij, maar gij moest ten minste
zeggen dat dit de letterlijke zin niet is, want volgens
de letter wordt dit verstaan van God die goed is, dat
is bermhertig, tegenover hen die goed zfn; maar kwaad
is, dat is streng, tegenover de kwaden. »
De Psalmist richt dus 't woord tot God, en geeft
de algemeene reden van den bijstand Gods, die
eeniegelijk vergeldt naar zijne werken.

Mentita est iniquitas sill* (Ps. XXVI, 12).
De boosheid heeft tegen zich zelve gelogen.
Zoo stelt de Vulgaat over, woordelijk naar het
Grieksch, doch dit is de Schriftuurzin niet.
Er staat in 't Hebreeuwsch (i ste verslid) : Valsche
getuigen zijn tegen mij opgestaan, en (tweede lid, de
parallelvorm) mannen die gezveld ademen. List en
geweld komen to zamen tegen mij op.
In ,denzelfden psalm verstaat men ook sums verkeerd deze woorden : Credo vi dere bona Domini in terra
zjiventium, 't geen de H. Kerk, als blijkt uit het Officie
der overledenen, toepast op het eeuwig leven ('t land
der levenden). — Vertaal zoo : Dit vertrouwe ik, dat
ik het goede des Heeren nog zal genieten in 't land
der levenden (onder de levenden), of volgens 't He-
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breeuwsch waar men den voorzin heeft zonder den
nazin: «Ware 't niet dat ik vertrouwde het door Jahve
teruggeschonken geluk hier nog op aarde te zullen
genieten... volmaak zoo : sedert L lang hadde ik den
moed opgegeven: Hij- geeft dus zijn betronwen te
kerinen, dat God zijn leven -tegen de aanslagen (list en
geweld) zijner vijanden zal beschermen.

Oratio mea in slim meo converletUr (Ps .
XXXIV, 13).

gebed keerde' weder in minen boezem.
Hoeft men 'dat niet willen uitleggen dezen zin
klat een, gebed gedaan voor een ander, wien het niet
kan ten\ goede komen, tot ons als terugkeert en als
terugvalt?
Men moet bekennen dat het gezegde duister is.
In de omstaande rede ' zoud het volgende goed passen
Ik bad 'met 'het - 'hoOfd gebogen op mijnen boezem,
zoodatmfngebed als of minenn -boezem terugkeerde : ik
.stortfe innige gebeden ,voor hunne '(mijner vijanden)
genezing,

1niquilates meae supergressae suet caput meum
,(Ps. XXXVII, 5).
Mine ongerechtigheden sin rnf boven het hoofd
gestesen.
Die psalm, die begint met de woorden : Domine' ,
ne i n _furore ,tuo arguas me, is, een bid- en bdetpsalm,
waarin de spreker érkent _ dat zijne 'overtredingen
de oo,rzaak zijn van ziin lijden,
Nyelk hij beschrijft.
Ongerechligheden, staat hier, metonymisch, voor
de sfifiafen die de Psalmist -door zijne ongerechtigheden ,zich op den hal§ heeft" geltaald, en die straffen
worden verbeeld als groote, overweldioende wateren;
door die woorden, en deze die in 't zelfde vers volgen :
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gelik een zware last zy'n ze zwaar geworden,
geeft hij de zwaarte van zijn lijden te kennen. En
hij gaat voort met eene dichterlijke beschrijving te
geven van zijn smartelijken toestand, eene kastijding
van zijne zonden (welke hij zone dw aasheid noemt
a facie insij5ientiae meae ; en wel te recht, want
grooter dwaasheid bestaat er niet) : « 111'ne wonclen

verzweren en veretleren, ler oorzake van Anne dwaasheid. lk ben ellend4 en gansch neergebogen, droevig
ga ik daarheen den ganschen dag; want mine lendenen
zin vol besj5otting..., lumbi mei itnpleti suet illusionibus.
Deze laatste woorden las ik in een meditatieboek,
onder het opschrift ilfaut oj55oser a ?imagination
une diversion fiaisible »; er is spraak van de verstrooidheden in het gebed, en daar volgt « Pour etre distrait, on n'est pas coupable taut qu'on n'y donne ni
occasion ni consentement. Job n'etait pas moins saint
quand la dissipation de ses pensees faisait le tourment
de son cceur, non plus que David quand les illusions
de son imagination venaient l'importuner lumbi

mei... > ,!!
David spreekt hier geenszins van illusions de
son imagination, nosh van zijne verstrooidheden in
't gebed, maar beschrijft op dichterlijke wijze, in beeldspraak, zijn lijden, de straf van zijne ongerechtigheden, zooals ik hierboven aanteekende.
Illusionibus mocht hier vertaald worden : besfiotling. Mijne lenden zijn vol bespotting, zij zijn verzwakt, zij weigeren mij hare diensten, zij doen mijne
schreden wankelen, en het is alsof zij gedurig den
spot met mij dreven. Beter hadde de Vulgaat hier
gezet, naar 't Hebreeuwsch adustione, infiammalione,
mijne lendenen zijn vol brand, een heele koorts verteerl
rr4 (BEELEN, passim ad h. 1.).
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In meditati one rhea exardescet io nis (Ps. XXXVIII,4)..
Hoe dikwijls heeft men dien tekst niet hooren
aanhalen ter gelegenheid van geestelijke afzonderingen, als er spraak is van de voordeelen der meditatie? In dien zin ook leest men hem bij schrijvers
die, over deze stof handelen.
De woorden immers, op hun eigen genomen, zeggen zoo schoon het vuur der liefde aangestookt door
de meditatie. Nemen wij 't geen in den psalm voorafgaat en volgt, dan verandert heel de zaak.
De Psalmist maakte het voornemen niets te zeggen, zinen mond te breidelen, ondanks de bespottingen der -goddeloozen, hij hield zich stom, heel en
gansch, maar zijn zwijgen was Beene leniging voor
zijne smart; zij werd er door verzwaard, en hij voegt
er bij : Mijn hart ontgloeide in mijn binnenste, en
een vuur van verontwaardiging ontbrancide bJ mime
overdenking », als ik dacht op het onrechl, dat inij door
mijne vijanden werd aangedaan.
Hier is dus spraak van eene overdenking, die een
bepaald, en zooeven uitgedrukt voorwerp heeft, en
van een vuur, dat heel iets anders is dan 't vuur der
liefde.
Haalt Men die woorden aan op de manier hierboven aangeduid, dat is eenvoudig accommodatie.
Is het wettige toepassing...? De afstand tusschen den
Schriftuurzin en het uit te drukken gedacht is immers
zoo groot!

Abyssus abyssum invocal (Ps. XL1. 8).
De eene vloed roej5t den anderen oft.
Die woorden heeft men op verschillende wijzen
uitgelegd. Nu eens neemt men ze voor den afgrond
onzer zwakheden tegenover den -afgrond der goddelijke barmhartigheict; Dan weerom, verder gaande,
verstaat men door invocat, afsmeeken, alsof er gezegd
ware dat de afgrond der menschelijke ellende de
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oneindige goddelijke barmhartigheid afsmeekt. Einde.
lijk : men stort van den eenen afgrond in een anderen
afgrond van zonden.
De Psalmist klaagt over zijne gedwongene afwezigheid uit 's Heeren heiligdom te Jerusalem :
Gelijk een hert naar waterbronnen smacht, zoo
smacht mijne ziel naar U, o God Hij is in ballingschap in 't gebergte Hermon, op de toppen van
den Antilibanus en Mizar (Vulg.. a monte modico),
in 't oord der bronnen van den Jordaan, en hoort daar
het gedruisch der nederstroomende wateren; dit gaf
gelegenheid tot de volgende beeldspraak : « De eene
vloed roefil den anderen oj5, bij het gedruisch uwer
watervallen; al uwe hooge baren en uwe golven zijn
over mij heen gestroomd ». Hier zooals dikwijls in,
de Psalmen, zijn wateren, golven , en baren een zinnebeeld van zware verdrukkingen : de eene ellende sleepde andere met zich. — Ps. LXXXVII. 8 leest men
dezelfde beeldspraak om groote wederwaardigheden
te beteekenen « Zwaar drukt mJ uwe verbolgenheid,
en met at uwe baren hebt I 74* overstroomd.

Mirabilis Deus in sanctis suns (Ps. LXVII. 36).
Wie heeft dit niet hooren overstellen : « God is
wonderbaar in zone Heiligen De overstelling is niet
nauwkeurig. BEELEN vertolkt : « Vreeselijk is God in
zin heiligdom of van uit zijne heiligdommen. Er is,

spraak van 't heiligdom van Jerusalem of van de
verschillende plaatsen waar de Ark berustte vooraleer
zij ten laatste te Jerusalem geplaatst werd. Zoo ook
Laudate Dominum in sanctis ejus (Ps. CL. I).
De H Kerk past dien tekst toe op de Heiligen,
maar beweert niet den Schriftuurzin weer te geven.Wil
men die woorden opnemen, dat men zegge : De
H. Kerk geeft te verstaan dat God wonderbaar is in
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zijne Heiligen, maar niet : het H. Schrift zegt het.
Dat kan dOorgaan als eene accommoda ge, maar niet
als Schriftuurzin.

Respice in faciem Christi lui (Ps. LXXXIII. 9).
Were uwe biikken ob het aangezicht van uwen
Gezalfde.
In het slot van eene welsprekende vastenpreek over
het Lijden 0. H., hoorde ik door eenen onzer groote
,(Fransche) kanselredenaars die woorden \aanhalen, en
als gebed tot God richten : werp uwe blikken op
het aangezicht van uwen Christus, uwen gezalfde,
die daar hangt aan het kruis, uit gehoorzaamheid en
liefde vrijwillig zoenoffer onzer zonden.
De toepassing was schoon. — De letterlke zin
is niet van den Christus, den Messias, maar van den
Psalmist zelven zie r/4,uwen gezalfde, met genadige
oogen aan, breng mij uit mijn ballingschap naar Jerusalem en uw heiligdom terug.

De torrente in via bibet (Ps. CIX. 7).
Die woorden heb ik eens op eene verbazende wijze
h oor en aanhalen.
't Was in eene meditatie over het Lijden van
Jesus. De Zaligmaker wordt geleid uit den Olijfhof,
waar hij gevangen werd, over den Cedron stedewaarts, en daar, zegde men, valt hij neder in de
waters van den Cedron, en dit moest gebeuren, want
er staat geschreven : de lorrente in via bibet, hij zal
op den weg uit den stroorn drinken
Nu wat beteekenen die woorden:),
Ps. CIX, Dixit Dominus..., is een prophetische
psalm, betreffende den beloofden Messias, zijn geestelijk koninkrijk en eeuwig priesterschap. De Messias
bestrijdt zijne vijanden, brengt hun eene blioedige
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'nederlaag toe (judicabit in nationibus, imfilebit ruinas),
en na het slagveld met lijken bedekt te hebben, zal
hij den vluchtenden vij and in allerijl najagen hij zal
niet naar zijne legertent terugkeeren om uit te rusten,
maar zich vergenoegen met onder den weg (in via),
terwijl hij zijne vijanden vervolgt, uit eene of andere
beek (de torrente) een teug water te drinken (bibet),
en, zoo verkwikt, het hoofd weder opheffen om zijne
overwinning te gaan volmaken (protterea exaltabit

,capul).

Anima mea in manibus meis semper (Ps. CXVII I. 09).
Woordelijk moet dit overgesteld worden mine
ziel is steeds in my-ne handen.
Van daar schoone ascetische beschouwingen over
de waakzame zorgvuldigheid nopens onze ziel (ze, als
't ware, op de hand te dragen), de noodzakelijkheid om
ten voile ons zelven meester te zijn, ons te beteugelen, enz.
De woorden bevatten eene Hebreeuwsche spreekwijze; de zin is eenvoudig- : ..11*1 leven is steeds in
.gevaar, en de Psalmist gaat voort : uwe wet nochtans
vergeet ik niet; hetzelfde gedacht drukt hij uit in
't volgende vers « Goddeloozen spanden mij eenen
strik, rnaar ik dwaalde niet af van uwe g)eboden».
Wil men dus die woorden gebruiken, men zegge
bij voorbeeld : waken moeten wij, want, 't geen de
Psalmist zegt van 4n Leven : Anima mea,.., moeten
we zeggen van onze ziel, die ook in gedurig gevaar
verkeert.
Ten andere, die leering zien we voorgesteld
in de schoone en welgekende woorden van den
H. Petrus (I Petr. V. 8) : « Weest nuchter en waakt!
want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een
brullende leeuw, zoekende wien hij zal kunnen verslinden », en in herhaalde vermaningen tot waakzaamheid door onzen Zaligmaker in verschillende omstan-
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digheden en in verschillende bewoordingen voorgedragen.

&plies enim cadet justus- et resurget (Prov."XXIV.
Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de
woorden « in die », in de aanhalingen dikwijls IngesChoVen, in de \ Schriftu.' ur vruchteloos op deze plaats
gezocht worden.
Daarbij hies heeft de schrijver niet zoo zeer
het vallen van den -rechtvaardige, dan wel het opstaari
in 't oog.
Eindelijk dient' gezeg-d, , - dat van vallen in de
zonde her volStrekt gesproken wordy, maar van
stoffelijk vallen, van onheilen.
Ziehier heel de citatie ' vv. '15 en 16 « Leg
geene lagen . en zoek Beene ongereclitighelci in het
verblijf des rechtvaardigen, en verstoor zijne rixsteniet ; want zevenmaal (herhaaldelijk) struikelt de rechtv*dardige, en staat. wederom oj5 ; maar goddeloozen
storten neer in het onheil, en staan met -wederom

daaruit

op. »

vergeefs dus_ berokkent de goddelooze den
vromen rechtvaardige eenig -onheil; door de goddelijke hulp staat hij op; -al viel hij diki4ls in 's goddeloozen strikken, Gods ' helpende hand is daar orn
hem op te richten. « Septies :caclet jlist-U. s et
resurget, id, est, quotiescum- que ceciderit, nOn perk
bit : quod non` de` iniquitatibus, sed de tribulationibus ' ad hurhilitatem , perdu- centibus intelligi voluit >.)
(Civ. D. X.I. 36).,
Door uitbreidin g molten die woorden op. het
vallen en - opstaan in , zedelijken zin toegepasi worden;
maar de aanhaling m
o7t nauwkeurig zijn. IJit die
woorden "nag men, o. i., de katholieke feering,,nopens
de zedeqke onmogelijkheid om gedurende een langen
tijd, alle zonde van zwakheid te vermijden, niet

bewzen.
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Mundum tradidit di sfiutationi eorum (Eccle.III, II).
« Ook de wereld gaf 4,* over aan hun onderzoek,
zonder dat de mensch toch geheellij'k zou kunnen
uitvinden wat God gedaan heeft ».
De hier aangehaalde woorden verklaart CALMET
als volgt : << Le Seigneur a livre le , monde a la
recherche et a la dispute des hommes; it se joue de
leurs efforts, it leur cache ses secrets, it leur derobe
la connaissance de ses vues et de ses desseins ».
Heel wet, volgens 't Latijn en als accommodatie.
Maar welk is de Schriftuurzin? Naar den grondtekst
zouden wij zeggen : de eeuwigheid (in plaats van
.mundum, lees fierpeluilatem) heeft hij in hunne herten
(verstanden) gegeven, daardoor dat de mensch niet
kan doordringen wat God gedaan heeft. Ingezien de
onmogelijkheid Gods werken en raadsbesluiten te
doordringen en te doorgronden, komt de mensch tot
het beschouwen van 't eeuwise en oneindige, van God
zelven : zoo, meen ik, moet die moeielijke Schriftuurplaats verstaan worden (Cfr. mijnen Commenta-

rius in Ecclesiasten).

Et stamen nescit homo utrum amore an odio dig nus
sit (Eccle,IX. I).
nochtans weel de -mensch met of h liefde of
haat waardig is. Schrikverwekkende woorden! Hoe
dikwijls ze zijn aangehaald om de katholieke leering
nopens de onzekerheid van den staat van gratie te
bewijzen, hoeft niet gezegd te warden.
Ziehier heel de Schriftuurplaats (VIII. 16-IX. 2) :
€ En toen ik mijn hart er toe zettede om wijsheid
kennen en ore de afslooving- te begrijpen die plaats
lieeft op aarde (er zijn menschen, vier oogen noch bij
slag, noch bij nacht den slaap zien), toen verstond
ik dat de mensch van geene der werken Gods, die
onder de zbn geschieden, de redenen kan uitvinden,
en dat hoe meer hij zich vermoeit om er naar te
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zoeken, hoe minder hij die zal vinden. Al mocht de
wijze zeggen die te willen kennen, hij zal ze toch
niet kunnen uitvinden. Op dit alles zettede ik mijn
hart om het , nauwkeurig te verstaan er zJn g-erech--

tigen en deugdzamen en hunne werken zJn in Gods
hand; en nochtans weet de mensch niet, of hi liefde'
of haat verdient; maar alles blijft onzeker tot in de
toekomst, deaql alles den rechtvaardige en den goddelooze eveneens wedervaart, den goede en den kwader
den reine en, den onreine, hem die offert en hem die
versmaadt te offeren; de vrome is gelijk de zondaar,
de meineedige gelijk hij die bezweert wat waarheid is ».
Velen geven aan de aangehaalde woorden dezen
zin : uit helgeen den mensch aarde overkomt kan
hij niet weten of hij al of niet Gode welbehagelijk zij,,
dat blijft voor hem onzeker, dewij1 op aarde alles,
voorspoed en tegenspoed, geluk of ongeluk, den rechtvaardige en den goddelooze eveneens wedervaart
(BEELEN).
In die uitlegging neemt men dus die woorden niet,.
gelijk sommigen, als absoluut gezegd, maar ze zouden
beteekenen dat men uit eene bepaalde stof geen bez4s
kan trekken nopens den staat van gratie, m. a. w., die
zoo zou redeneeren iemand is gelukkig, dus deugdzaam; iemand is in tegenspoed, dus ondeugend, zondigt
door drogrede.
Zelfs die beteekenis meenen wij aan die woorden te moeten ontkennen.
De schrijver heeft getracht het lot der menschen
na te vorschen, en zegt dat het onmogelijk is er
de innige reden van te vinden.
Een punt nochtans heeft hij bevonden : dat het
lot van rechtvaardigen en nietdeugenden dikwfls hier
hetzelfde is, dat de menschen om hunne godsvrucht of
goddeloosheid hier oj5 aarde niet op verschillende wijze
bejegend worden dat is Gods zaak, daar kan de
mensch niets aan veranderen, maar God alleen, die
liefde en haat d. 't aangename en onaangename,
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voorspoed en tesenspoed den menschen voorbeschikt,
en het schikken ervan buiten 's menschen bereik stelt.
Van de onmogelijkheid der kennis van den
genadestaat is hier dus Been spraak.
De zin zou dus zijn : zijn toekomende lot hier
op aarde kent de mensch niet; omdat 4' deugdzaam
is, mag 1h,i niet besluiten dat voorsfioed hem zal te

beurt vallen, en omdat iemand ondeusend is . , volgt
er niet dat hem legenspoed zal trefen hier op aarde :
dit alles wordt niet door den mensch maar door God
voorbeschikt. In 't Hebr. : noch lie/dc, noch haat wee!
de mensch; alles is vo'o'r Rem (Vulg. : omnia in futurum
servantur incerta).
Wil men die woorden inroepen als er spra ak
is van de onzekerheid van den staat van grade, ik
zou aanraden die niet te nemen als bezes ; men mag ze
nochtans toepassen. Om dit te bewijzen name ik liever
I Cor. IV. 4 : « Want ik ben mij zelven wel niets
bewust, daardoor echter ben ik niet gerechtvaardigd ;
maar die mij beoordeelt is de Heer. »

Os quod mentitur, occidit animam (Sap. I. ii).
Een mond die liegt, doodt de ziel.
Is dat van eenvoudige leugentaal te verstaan?
Neen.
Neem 't vers heel en gansch : 'kVacht u dan v oor
het morren tesen God, dat g-een nut doet (litotes), dat
u hoogst nadeelig is, en onthoud uwe tong' van lastertaal te spreken : want heimelk gesprek, godslasterlijke reden, in 't geheim gehouden tusschen
gelijkelijk gezinden, zal niet led4 uitgaan, niet ongestraft blijven, en een mond die lies/ (hetzelfde als
heimelijk gesprek), die God beliegt, belastert, die godslasterlijke taal uitslaat, doodt de ziel, doet haar door die
zonde den eeuwigen dood, de eeuwige verdoemenis
aan (BEELEN).
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Men ziet bijgevolg dat hier van eigenlijk liegen
geen spraak is.
Etontbreken overigens geene Schriftuurplaatsen
die stof betreffende : eene concordantie kan hier
dienstig zijn.

Sanabiles fecit nationes orbis 4errarum (Sap. I, 14).
Dieu a fait les nations guerissables Ziedaar eene
vertaling die ongetwijfeld velen gehoord hebben.
Laat ons aannemen dat de volkeren sanabiles, geneesbaar zijn;' die woorden leeren dat niet. Wil . men
toepassen door zinsfieling, transeat.
De schrijver wil toonen dat noch de , dood, noch
ziekten en kwalen het -werk Gods zijn : dit alles
komt uit de zonde. Want om to zin, bij voortduring te
,bestaan, heeft alles geschaten, en _heilzaam maakte
hi de voortbrengselen der aarde (sanabiles...), en- geen

gif van verderf was daarin, en 'niet beslond er een
rik/ r onderwereld (des floods) op aarde (eerst door
de zonde begon de dood te heerschen).
Nation-es becluidt, hier, niet de volkeren, maar de
voortbrengsels,- of wel nog gansch het geschapene, en
zou dan beantwoorden aan 't 'voorafgaande : heeft

alles geschapen.
Sanabiles heeft hier een : actieven zin; de Latijnsche taat heeft bijvoeglijke naamwoorden Op 'bilis uitgaande, die een actieven zin hebben : zoo horribilis
penetrabiliS (Hebt.
1 2).` , De volgende
woorden bevestigen dat : geen gf van verderf was
daarin, geen werkend element) van ,vernieling.
Algerneene zin : De 'mensch is door God onsterfelijk geschapen; eerst, door de zonde 'begon het Rijk
des -doods1;. ha,' dde de mensch de -oorspronkelijke geréchtigheid bewaard, hij ,ware onsterfelijk (i3). De
natuurlijke oorzà.ken van dood en vernieling zou hi;
diet gehad hebben, en alles, zou ' meegewerkt hebben
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om zijn bestaan te doen voortduren, veeleer dan om
zijn leven te benemen.

ii

Ut scivi quoniarn alder non 5ossem esse continens
nisi Deus del (Sap. VIII. 2 i).
Reeds nam de H Angus/inns het woord continens
als synoniem van castus, alsof de Wijze zegde dat
men zonder God niet zuiver, niet kuisch kan leven,
t geen ten andere zeer waar is. — Sedert dien grooten
kerkleeraar hebben menige kanselredenaars die woorden in dien zin verstaan.
Ziehier heel het vers, waar de echte zin van.
,continens in gegeven wordt, dat hier, nit den samenhang der rede, synoniem is van comj5os : doch
wetende dat ik harer niet anders konde machtig
worden dan door eene gave Gods (en dit, weten
van wien die gave komen moest, was alreeds wijsheid), zoo ging ik tot den Heer en bad hem en
zeide it geheel mijn hart... » Volgt het schoon en
welgekend gebed.
En wat vraagt hij in dit gebed? De wijsheid;
bijgevolg van haar zegt hij dat het eene gave Gods
is (continens ejus, nisi Deus del).
Daarenboven de woorden die tusschen haakjes
staan (en dit, weten... was alreeds wOheid) leveren
een nieuw bewijs dat er van de wijsheid en haar
bezit spraak is.
Het Grieksche woord verwerpt geenszins den
zin Machtig van hetgeen men begeert, dus hier,
der wijsheid. In dien zin heeft men dit woord (Eccli.
VI. 28).
Ten slotte, wat hier van de wijsheid gezegd
wordt, geldt ook voor de zuiverheid en onthouding :
men mag dus die woorden toej5assen door uitbreiding ; maar die ze zou uitleggen alsof ze gezegd
waren van de zuiverheid en onthouding, zou den
bal misslaan.
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Qui s fiernit modi ca,paulatim decide/ (Eccli. XIX. r)..
Die het kleine versmaadt, gad allengskens ten
gronde.
Dikwijls roept men die woorden in als bewlsder leering dat men op zedelijk gebied in de kleinste
punten getrouw moet zijn, om niet tot grooten vat
te komen. Eene groote waarheid voorzeker!
Nemen wij heel het vers : « Een arbeidsman,
die zich in den drank verloopt zal niet rijk worden,
en die het kleine...
't Is dus eene vermaning teg-en dronkenschap
en het kleine (modica) is 't geringe loon van den
dagelijkschen arbeid; die daarvan niets weet over
te sparen, uit oorzake van zijnen drankzuchi, gaat
allengskens ten gronde. Ziedaar den zin uit het
parallel.
Alhoewel die woorden uit den samenhang der
rede, alleenlijk van het stoffelijke moeten verstaan
worden, mogen zij nochtans toegepast worden' op
het zedelijke, en die toepassing zou ik durven voorstellen als een voorbeeld van gezonde Schriftuur

accommodatie door uitbreiding.

Cog novit bos .possessorem suum, et asinus praesete
Domini Sla (Is. I. 3).
Een os ken/ 4nen eigenaar, en een ezel de
kribbe zins heeren.
Van oudsher verbeeldt men eenen os en eenen,
ezel neveris de kribbe waar Onze Heer na zijne
geboorte werd in neergelegd. De oudst gekende
afbeelding hiervan dagteekent van 't jaar 343(cfr, mijne

Praelectiones in geografihiam biblicam -et Antiquitates
Hebraicas).
Mogen de hier aangehaalde woorden aanzien
worden als eene voorzegging nopens dit punt?
Geenszins.
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De Israelieten worden, tot hunne grootere schande,
door den propheet vergeleken met de domste last-dieren, als blijkt uit den volzin : « Een os kent...;

maar Israel kent 714 niet, en min yolk is verstandeloos. »
De kribbe dus waar de propheet van spreekt,
heeft niets gemeens met de kribbe waarin, volgens'
't Evangelie, het kindeken Jesus door zijne Moeder
werd neergelegd.
Die woorden, in betrek gesteld met Habac.
III. 2 (volgens de oude Itala), hebben aanleiding
gegeven tot het verbeeld en van het kindeken Jesus
in de kribbe liggende tusschen eenen os en eenen
ez el.

*

Multifilicasti geniem, et non magnificasti laetzliam (Is. IX. 3).
He/ yolk hebt ,A). " vermeerderd en de blidschap
niet vergroot.
Die woorden hoorde ik eens aanhalen in eene
samenspraak waar er kwestie was van eenen Herder
(pastor) die geroepen was tot eene grootere kudde,
eene grootere parochie (multiplicasti gentem), waar
hij, zooals het gaat, meer moeielijkheden en niet
meer bWschap ging tegenkomen (non magnificastt

laetitiam).
Was het niet schoon gezegd?
De woorden staan zoo letterlijk in den Latijnschen tekst, die hier getrouw den Massoretischen
tekst overstelt ; maar de Massoreten zelven geven
eene randlezing : id (voor hem), in de plaats te zetten
van lo' (niet). En zoo zou men lezen : GI hebt voor
hetzelve (voor hem, voor het yolk) de blijdschap groot
gemaakt (magnincare = magnam facere), wat zeker
allerbest in de omgeving past en de voorkeur
verdient. De propheet spreekt zóó (vv. 2-4) : « Het
yolk dat in de duisternis wandelde heeft een groot
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licht gezien voor hen die in een oord van doods
schaduwe woonden is een licht Opgegaan. Het yolk
hebt gij vdirrieerderd, en de: bWschap is niet (z) vergroot. Z verblfden zich voor uw aanschin, zoo als
men zich verblijdt in -den oogst, zooals jubelen de
overwinnaars, na gewonnen buit, wanneer zij het
geroofde °rider hen verdeelen. Want 'het juk zijner
,vracht en de roede zijns schouders en den stok zijns
yoOrtdrijvers hebt gij veroverd,, gelijk op den, dag
van Madian. »

Gent
(Slot in-aft. H.)

(I) Lees

voor hetzelve.

C. VAN ONGEVAL,
prof. in Sem. Gand.

**UM-Mt MIMI
SLACHTOFFERS VOOR TRANSVAAL.
(In Antwerpsche Spreekwijs.)

AT fokkedeert er beter dan oud en jong, dan
grootmoeder en kleinkind?
Daar hadden de bewoners der Vaartplaats
een levend voorbeeld van. Zij kenden alien elkander,
juist als toen — voor jaren — de thans deftige
Vaartplaats nog de Vuile Rui hiet. Dan liep daar
midden door eene smerige gracht met bouwvallige
kraamkens er neven, en de straat aan beide kanten
was een modderpoel! Daar speelden vuile, ongekamde kinderen ; daar , stonden de appelkraamkens op
schragen; de vrouw en zaten op de vensterrichels of
op een kreupelen stoel hunne patatten te schillen
of ikousen te stoppen en van ieder huishouden werd
op toer een wasch geslagen, zoodat er altijd blauwe
dampen hingen te zweven en de reuk er juist niet
aangenaam werd gestreeld. Op het einde der plaats
stond de Poeiertoren met zijn afgebrokkelde muren.
Daar spookte het, zegden velen ; want daar waren
er in oorlogstijd honderden vermoord.
Doch dat is in eenige jaren gansch veranderd.
Een houten kiosk neemt de plaats in van den Poeiertoren; alle Zondagen komt eene muziekmaatschappij
daar spelen. Huis na huis werd afgesmeten en herbouwd naar de mode, zoodat ze thans twee deftige
rijen vormen van platte, vervelende gevels met
eenvormige vensterramen en rechte kornissen.
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En toch woont daar nog hetzelfde volksken,
het wriemelend, wroetelend dagloonersvolksken, dat
zoo moeilijk om wegjagen is, waar het eenmaal is
samengeschoold. Nu huist het in kamers : beneden-,
boven-, achter- of voorkamers; iedere woning gelijkend
een bijenkorf.
Een huizeken echter was aan de afbrekerswoede
ontsnapt. Diep, in den grond zat het : men moest
eene trede afstappen om van de straat in de woning
te komen. Het had daarbij een heel laag deurken,
een enkel raam, door ouderdom scheef getrokken,
boven een zoldervensterken, dat zoo hoog mogelijk
in de trappekens van het puntgeveltje schuilde.
Dat huizeken zag er uit als een klein verhakkeld
kind in ebne rij schoone dames, die er met verachting
op neerblikken en er vies van zijn, al dringen ze
er tegen aan om het uit den rang te krijgen. Het
huizeken echter hield zijn stand.
Het was de woning van een oud, schuddebollend
vrouwken, die iedereen Meuteltje noemde. Hare dochter, al vroeg weduw gebleven — gelukkig dat ze van
hem af was! zegden de buren -- huisde met haar
en dan nog het eenig kind van die dochter, Fonsken.
Meuteltje had in den tijd nog al een schoon
centje verdiend met « kantje steek » (I). Maar daar
werd niets meer voor betaald : de rijke menschen
kochten liever van die geweven katoenen bullen, die /
seffens kapot zijn... en daarbij, Meuteltjes toenemend
schuddebollen, dat de mutsevleugels in voortdurende
beweging hield, had het werk moeilijk gemaakt.
Meuteltje leefde op hare renten, zegden de kwatongen in de buurt, maar dat was heel en gaar mis :
ze bezat geenen cent. Doch werk genoeg had ze
met het huis schoon te houden en voor naad en
lost zorgen.

(I) Het kautwerken bij middel van spelden op een kussen.
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De dochter was zelden thuis : zij was broodwinner voor drij! Zij raapte koffieboonen uit en had
het zoover gebracht, dat ze kap/an was geworden
en eene heele ploeg jonge meisjes onder haar toezicht
had. 't Was niet enkel een eerepostje, dat kapteinschap!
Maar het bracht op en er is nogal wat noodig om
, drij monden open te houden. Al het geld bracht ze
eerliik thuis en Meuteltje stond voor het uitgeven.
Of ze dat nu geheel gewetensvol deed? 't Moet
gezegd worden, dat Meuteltje voor kleinen Fons
nog al gemakkelijk in haren zak schoot! Hij was
,00k zulk een fleerner! Hij kon zoo smeeken en bidden
als hij iets verlangde.
« Toe, Meuteltje, toe! zeide hij. De anderen krijgen het ook! En in zijne hazelnoten kijkers kwam
dan een blik... zie! juist diezelfde blik van zijn grootvader, toen och hoe lang geleden! hij Meuteltje smeekte toch met hem te trouwen, « al ware
't maar om hem op den goeden weg te brengen!
Fonsken kende zijn Meuteltje!
Hij was nu al tien jaar geworden en kon in
boeken en gazetten alles lezen zonder eens te haperen. En hij verstond er al het fijn van. Hij had.
al moeten op stiel zijn, mits hij zijne Eerste Cornmunie had gedaan, maar als zijne moeder daarvan
sprak, zei Meuteltje
« Laat het kind nog wat op school, hij is veel
te slap om op stiel te gaan. Hij ziet weer zoo bleek
en zijne oogskens staan zoo flauw... Wacht nog maar
een jaarken ! »
Meuteltje had zoo iets in haren zin van drukker
worden en boekenmaken, zooiets wat beter dan de
gewone stielen.
Nu gebeurde 't in dat jaar, dat er oorlog uitbrak. De Engelschen moesten Transvaal hebben,
want er waren daar goudmijnen, die wel eenige duizenden menschenlevens weerd waren.
In gansch de wereld ging eene ruling door alle
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eerlijke harten. Oud en, jong, arm en rijk _koos partii.
voor de- Boeren.
Meuteltje en Eons konden
nachts 'niet slapen
als het « ginder »_ slecht ging.
Eerst wisten ze maar _ door rondloopen en vragen, rechts en 'links, hoe het, stand en, wat de dagbladen zegden maar de bekoring ,werd hun al te
groot._
Dagelijks, Midden over de Vaartplaats,, kwam
een , lange' kerel met een toethor-en en eene stem
gelijk eene klok Eerst toette hij, alsof de dooden
moesten opstaan, en dan riep hij : «" De :Ciazet van
Antwerpen aan eenen cent! »,
Daarop volgde « Nederlaag der Engelschen ›).
;of « 500 Boeren 'tegen 16 duizend Engelschen I »
of « iCievecht aan de , Modderrivier, Overwinning der
enz., enz.
Boereh !
Hij nam, die lange vent, alfijd den -schijn aan
van heel snel voort te moeten, opdat men A nieuws
elders ook te weten kome ; -maar van rechts en
links vverd hij tegengehouden vrouwen, kinderen,
alien stroomden toe met den eerien cent in de hand;
van op de verdiepen, van uit de ,stegen en zijstraten,
van overal waat menschen , huisden liepen zij 'op
hem toe.
En eer de kerel °oft , het einde van de Vaartplaats bereikte, was de groote, grof Iijnwaden igazettenzak, idien hij met , een riem om , den schohder slecht
tiller kon, geheel uitgeplunderd, en het kleine lederen zakje aan de and ere zijde barstte bijna van
de centen.
Meuteltje en Fons zagen dat l dagelijks nd en zespraken, er geen woord over,' ofschoon ze beiden
't zelfde _dachten Een cent per dag! Dat is geen
spek voor onzen bek ! 'Maar triestig dat het was,
triestig !
Eindelijk kwam zekeren Zaterdag avond, dierlange
met nog grooter misbaar dan vroegei de Va,artplaatS-
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overgestapt. « De Engelschen trekken de Modderrivier over! De Boeren achtervolgd! »
« Waar trekken zij over, vroeg Meuteltje. 'Over
een water, zei Fons, zoo breed als de Schelde, waar.
achter de Boeren schuilden. »
« Zie! zegde Meuteltje — en hare mutsevleugels
bewogen sneller dan ooit, — als de Heer dat Engelsch
gespuis in den hemel laat, dan blijfik er liever buiten !
« Konden wij maar aan wat meer nieuws geraken, begon Fonsken, mistroostig. Ik ben alleen in
de school die nooit van niets weet. De andere jongens
hebben de Gazet of hooren al jets van hunne vaders
of broeders, maar ik sta daar gelijk een uil, en zij
hebben al gezegd dat ik met de Engelschen span,
en dat is in 't geheel niet waar... »
En hij beg-on luidop te schreien.
« Zwijg, zei Meuteltje, houd uw kwaak! Wat is
er met brullen te winnen? Een cent per dag, !t is wel
zoo schrikkelijk niet, maar ieder cent is er toch een I,
En moest moeder het weten! »
« Wel, schil dan een patat minder voor ons
getwee 1 »
• Floor maar ! Hij zal eens wat zeggen! Of een
patat 'nen heelen halven cent kostte! »
Ze dacht een tijd na en dan : « Ik weet wat
anders. In plaats van een patat minder, zal 'k er
een meer schillen; maar dan zullen we het met
twee haringen stellen : een geheele voor moeder en
voor ons een halve. Zoo houden we drij centjes over,
dat is al voor drij dagen. »
« Och ja, Meuteltje-lief, riep Fons, en zijn verfrommeld gezichtje werd zoo hel en klaar als een
zonneken. Och! ja, en de drij andere centen zult ge
op wat anders uitsparen iedere week. »
En hij was zoo zot als een musch. Maar Meuteltje
stond maar toe te peinzen :
« Dat zullen we zien, zei ze, dat zullen we zien!
'Ne mensch, moet toch eten ook. »
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Het' was niet op haar eigen dat ze dacht, toen ze
dat zegde.
't Was alweder op dat klein, Mager pieperlingsken,
dat neven haar stond te dansen van vreugd, op
Fonsken.
Hij zag toch -weer zoo wit sedert eenige dagen,
zijne ooren waren zoo doorschijnend en stonden
zoo ver van zijn hoofd. En zij , hoorde hem soms
hoesten en kreunen in den nacht, of woelen en wakker
schieten onvoorziens. Aan hare dochter .durfde ze
niets zeggen ,: die kon zoo bitter uitschieten en
vragen: Hebben wij 't nog niet erg genoeg Moet
gij hem nu gaan belezen en kwaden profeet spelen?
't, Was niet, dat het mensch 'geen hart had voOr.
haren jongen, neeni ze wou het enkel niet begrijpen,
wat Meuteltje gedurig bedacht : Fonskens vader was
uitgeteerd!
Metde-twee haringen verliep het goed. Meuteltje
zei dat ze van haren eet was, ,en de dochter geloofde
het. Doch voor de drij andere centjes van die week
kostte het last.
Gewoonlijk bestond het tniddag-maal uit de onmisbare, patatten met zure saus en , voor vijf centen
afsnijsel. Die laatste lekkernij werd ,gehaald d in de
varkensbeenhouwerij en hood soms heel verrassende
vondsten aan, daar, te midden van hespezwaar,
v66r-; en achtersnede van allerhande worst, al eens een
fijn beetje lever of tong werd ontdekt. Het afsnijsel
bracht veel op, daarom zag de beenhouwerin niet
nauw.
Maar het verwonderde haar, Fonsken de eerste
rnaal voor vier centen afsnijsel te hooren vragen.
Voor vijf, wilt ge zeggen
« Neen, Madame, voor vier. >>
« En de andere cent dan? gij hebt een vijfcentnikel in de hand. »
Fonsken werd rood tot in zijn haar.
Die is, stamelde hij, die is voor de Gazet van
Antwerpen ! >>
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« Zoo, weet moeder dat? »
• Neen, maar Meuteltje.
Dit laatste sprak hij luid en hard. Ze moest
niet gaan denken, die beenhouwerin, dat hij wat achterhield om te snoepen. Dat had hij nog nooit gedaan.
En in plaats van het strenge : « Daar is geen
gewicht voor, » dat hij anderen al eens had hoore-n
toevoegen, kreeg hij niets te verduren dan haar
scherpe blik. Maar onder die schijnbare scherpte lag
een goed gevoelen. Ze vvoog wat minder doch haalde
met haren lepel zoo wat het beste bijeen. Dat merkte
Fonsken niet.
Moeder wel.
« Hebt gij er niet aangezeten? (i) vroeg ze. Dan
wordt de beenhouwerin scherp in haar gewicht. »
En ze wikte het pakje op hare hand. Doch
Meuteltje redde de zaak
« Zie eens, zegde ze, wat fijne brokskens!
En zoo werd moeder in de doekskens gedaan!
Het was nu volop Winter geworden.
Bij het kleine vetlampken 's avonds, tusschen
vijf en zeven, brachten Meuteltje en haar kleinzoon
hunne schoonste uren om. Zij zat dicht bij de stoof
ineengehurkt met de voeten op den asschenbak,
maar met het gelaat naar de tafel uitgestrekt en den
blik gevestigd op den kleinen lezer, wiens beweeglijke
trekken de lezing kracht bijzetten.
Soms moest hij al eens stilhouden, omdat hij van
gramschap of verdriet de krop in de keel kreeg
, en dan zuchtte Meuteltje en zegde :
« 't Is of Onze Lieve Heer zich niets meer
aantrekt van de wereld!
Andermaal schoot hij recht en riep
« Zie, Meuteltje, ware ik groot en geen kleine

(I) Van eetwaar gezegd proven.
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jongen meer, ik trok naar Transvaal en ging meevechten. Waarom doen de mannen dat niet? Er zijn
er zoovele die toch geen werk hebben! »
« Wel, jongen, zegde Meuteltje. Hoe dikwijls is
dat al niet besproken in de Gazet zelve ? De Koningen en Keizers willen niet, omdat ze bang zijn van
den Engelschnian, en de mindere merisch kan immers
geen wapens koopen en zulke verre reis doen ? »
« Ik zoi er toch geraken, » bevestigde Fonsken„
en hij steunde zijne ellebogen op zijne knieen en
drukte zijn gelaat tusschen zijne twee gebalde vuisten.
Maar het gesprek liep altijd zoo kalm niet af..
Ofschoon Meuteltje al de aanmoedigende beschouwingen der Gazet van Antwerpen aanhaalde, werd
Fonsken dikwijls grammoedig en verklaarde, dat de
zaken erger stonden dan de Gazet wel zeggen wilde.
Hij ging immers dagelijks naar de uitstalling van
den Engelschen Boekhandel de prenten van den oorlog zien, en daar scheen het heel anders, alsof de
Boeren 't winnen zouden.
Hij ondervos nd in die dagen, dat hij geheel aan,
't veranderen was. Hij meende geen kind meer te
zijn, nu hij zich met dien oorlog bezig hield en
't g,ebeurde dikwijls, dat de jongens aan de deur
vergeefs riepen :
Fons, wij gaan sneeuwballen maken. Komt ge

mee ? »
« Neen, voegde hij hun toe, ik het) geen tijd!
Geen tijd! Zijne moeder had over eenige dagen
ferm opgespeeld. Die kniezer! Daar zat hij heele
uren te droomen! Waarom speelde hij niet? Dan kon,
hij maar op stiel gaan
Maar als hij weg was, vroeg ze aan Meuteltje
c Wat heeft hij toch ? »
Grootmoeder wist het, maar -ze zweeg. Indien
ze sprak ware 't zeker gedaan met de Gazet ! En
zij, die al met Fonsken had afgesproken de nummers
goed te bewaren ander zijnen stroozak, om later

nog eens alles te kunnen herlezen !

SLACHTOFFERS VOOR TRANSVAAL.

37

« En waar haalt hij toch al dat nieuws van den
oorlog? ging Fonskens moeder voort. 't Is of hij voor
niets anders meer leeft. »
Weer zweeg Meuteltje.
« Gij moet op hem wat letten als ik niet thuis
ben. In 't begin van den Winter vondt gij dat hij
er slecht, uitzag, en er was niets van; maar nu zie
ik het des te beter. Hij moet spelen en loopen en
meer eten. »
« Ja, hoor eens, zei Meuteltje, al haren moed
samenvattend, 'k weet ik wel raad. Hij heeft al honderd keeren gezegd : Zoo ik een vlag had van
Transvaal, ik riep al de jongens van den Rui bijeen
en wij trokken alle Zondagen de stad sdoor, en zongen het lied van Transvaal en zouden de groote
menschen beschamen, omdat zij geen bloed in hun
lijf hebben... En duurde het jaren, dan werden wij
groot en trokken op naar ginder. »
Moeder lachtte hard Op: « Ik zie hem al optrekken ! Maar een vlag om mee rond te loopen... Hij
valt nogal niet vies! »
En daar die woorden geene eigenlijke weigering bevatten, besloot Meuteltje maar voort te varen.
« Niet vies? Wat heb ik voor u niet moeten
uitgeven, als -ge nog klein waart en pottekens en
pannekens vroegt om winkel te spelen! Hij ‘mag
immers ook wat hebben? Hij is een jongen en moet
soldaat spelen. Koop hem een vlag! Of liever koop
de stof maar, ik zal ze naaien. 't Moet oranje, blanje,
bleu zijn, met eene groene streep erover.
« Waar haalt ge dat altemaal? 'k Geloof dat
met
den jongen meespan it? »
gij
« Wel ja, zei Meuteltje,' oud en jong, dat verstaat malkander nog best! »
't Was op een Zondag, dat dit gesprek gehouden werd en toen Fonsken thuis kwam, stond Meuteltje in de ko-a voor de deur om hem tnieuws eerst
aan te kondigen.
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Hij kon het haast niet gelooven, maar na den
iniddag zei zijn moeder :
« Korn, - jongen, we gaan ons geld over den'balk
gooien! >
Hij werd bleek van aandoening, maar ,Meuteltje
knikte, glimlachend toe.
Dan gingen_zij op weg : hij krOop dicht bij
moeder en stak =zijn armken onder den haren en
ze voelde hoe dat mager, tenger _stoksken trok en
snokte van . vreugd, en hoe, die beenderige kneukeltjes in 'hare groote, grove, warme hand kwamen
nestelen. , — Er werd geed woord gezegd, maar gelukkiger menschen clan die twee gingen vast dien dag
niet over de straat.
Van teen af begon er een leventje op de Vaart-,plaats. De moeders wisten er van te spieken de
stOofhaken- verdwenen, de droogstokken, de blikken
schelen van potten en pannen, al wat voor wapens
of krijgsmuziek dienen kori...
Was Maart geworden, de. langere dagen waren
het ,kindervolksk.en welkorn. Wat gaf het, zoo het
buitenShuis, regende en sneeuwde! Daar was het toch
beter dan in de opgepropte kamers, waar men zich
Piet kon rekken noch keeren,, waar men zich bij- de
minste, bewegin- g aan de stoof verbrandde, of de
lamp omstiet, of moeders pottenwerk brak. Vivat
de vrije lucht en de breede straat,. Buiten, jongens!
buiten 1
En nog eene aantrekkelijkheid te meer : °or,.
log! Fons van Meuteltje,had heel de buurt afgelOopen
met zijn Transvaalsch vlag en geroepen :
Wie voor de boeren is, doe mee! »
Of ze mee deden! ,Hij had seffens een gansche
stoet aanhangers. En; dagelijks- was het een exerceeren en een zingen ! Fons leerde hun 't lied van
Transvaal en weldra zouden, ze' gereed zijn voor den
oorlog.
Ja maar... eeñ ding ontbrak, en jets van gewicht
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de vijand! Tegen wie zouden de Boeren vechten ?
Er was geen Engelschman! Doch wacht wat ! Geen
vijand ?
Waar blijven ze uit, de vijanden, als het jets
of iemand goed gaat? Fonsken moest niet lang
op vijanden wachten. En helaas! die vijanden waren
dan nog verraders!
Op den hoek der Vaartplaats, in een groot, nieuvcr
huis, de herberg Sebastopol, woonde Flup de vechter, een jongen zoowat een jaar ouder dan Fons,
en die zijn toenaam goed verdiend had. Hij was
bij 't eerste woord het Boerenleger bijgetreden en
maakte er veel opziens. Hij droeg een uniform met
papieren afzetsels aan kraag en mouwen en wilde
maar niet verstaan, wat Fons hem gedurig voorhield dat de Boeren geen uniform dragen, dat dit
tegen hunnen aard is.
Hij liet Fons maar zeggen, doch kwam voor
de twintigste maal met eene andere bedenking voor
den dag.
Gij zijt het opperhoofd der Boeren, zei, hij, gij
zijt Kruger. Dat is goed; maar ge vergeet dat ,Kruger
zelf nooit vecht, hij laat dat aan zijne generaals
over. Doe gij dat ook, U zien ze niet, gij zijt te
klein en te mager. Maar ik zou een goede generaal
zijn ik zou al uwe bevelen uitvoeren. »
Dat was Fonsken een steek in 't hart. Hij
droeg de vlag en ging vporuit en ' dit zou hij moeten
opgeven? Dat ziet ge van hier! En eene ware ruzie
werd het.
« 't Is me de moeite weerd, zoo een stuk vlag,
meende Flup. Als ik die moest dragen zou ik
beschaarnd zijn. Maar als ik mijne moeder eens, vriendeli* aa.nsprak, kreeg ik er eerie diijmaal zoo groot!
En hij had gelijk ; als haar schuifken vol was,
zag de herbergierster op geen schijfken.
Nog lang, op de trappen vande houten kiosk,
waar de Boeren raad sloegen, duurde , de woorden-
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wisseling en 't was wonder dat het bij woorden
bleef, want van overeenstemming was niet de minste
spraak.
« Het blijft gelijk het gezegd is » schreeuwde Fons,
veel te hard voor zijn fijn stemmeken, Morgen,
Zondag, am vier uren komt heel het leger bijeen
en ik leid het de stad rand met muziek. Wilt ge
niet meegaan, dan blijft ge maar thuis. »
« Ah! Ah! lachte Flup, thuis blijven? Lees de
Gazet van gisteren nog'eens. Gij zult generaal Cronje
zijn en ik Buller.
Fons werd bleek van verontwaardiging.
• Gij Buller? Een overlooper zoudt ge warden?
een landverrader? »
Hij wist nog niet, arm Fonsken, dat de meeste
menschen geene overtuiging hebben en niets kennen
dan geld en eerbejag.
Meuteltje zat bij de stoof met hare tien lange
knokkelige vingeren uitgestrekt, of ze daarin al de
warmte vangen wilde. De gestoofde pataten stonden
nog op tafel en de boterham met vet besmeerd lag
er neven. Maar het lampeken brandde nog niet,
al was moeder reeds thuis,
Zij was al tien maal opgestaan en g.aan zien
aan de deur, maar ze had geen woord gesproken
en Meuteltje, al verging ze van angst, wilde ook
niets zeggen.
Eindelij,k klonk het :
• Zoo hij binnen vijf minuten niet hier is, haal
ik hem ! »
« Toe, laat hem maar afspreken voor morgen.
Hij heeft al zoolang zijn hart gezet op dien stoet.
Zij gaan heel, de stad doorloopen en het lied van
Transvaal zingen.
« 'k Wou, dat ik nooit van Transvaal gehoord
had!
Daar ging de duur open. Fonsken trad binnen.
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« Waar hebt ge zoolang gezeten? »
« Wel ginder, aan de kiosk! »
« Begin maar gauw te eten, gij hebt een gezicht
,als een hongerlijder. »
« Neen, ik eet niet, ik heb geen honger! »
• Wat zijn dat voor flauwe streken? »
Maar ze hield plotseling stil, de moeder. Zij
was niet zeker, — het lampken brandde zoo flauw
maar haar dacht, dat ze twee groote tranen zag
rollen.
« Toe, jongen, praamde Meuteltje, probeer maar
eens. 't Is voor morg,en ge inoet er kloek uitzien,
weet ge? »
En ze stelde hem allerlei vragen, doch hij kon
niet antwoorden. Hij had jets in zijne keel, zegde hij.
Later, als moeder naar het zolderkamerken was,
waar ze alleen sliep, bleef hij bij Meuteltje beneden.
Het lampken werd uitgedraaid en hij voegde zich
dicht bij haar in het groote bed. Dan brak zijn gPmoed
los en hij vertelde haar alles. Lang, lang 3 I den
nacht werd daar gevezeld en geweend en gei ,)ost...
Ja, zuchtte Meuteltje op 't eind. Die valsao Flup
is zijn grootvader waard. Dat is ook zulke contraire
vent. Zijn leven lang heeft hij mij getraiterd, omdat
ik hem niet- gewillen heb! Nu is hij kreupel en zit
in een rolstoel, maar hij heeft het verdiend.
De groote dag was daar. Fonsken was al wakker
voor dag en dauw, maar hij hield zich stil om
Meuteltje niet te wekken, die met haren mond open
en hare oogen toe den slaap der braven genoot.
Het woelde er anders in zijn binnenst! Hij zou
vuur en vlam gespuwd hebben tegen Flup, den
vechter.
Wie weet wat die valschaard van zin was? De
Engelschman spelen, neen! dat zou hij niet doen,
dat zou te erg zijn; maar stoornis wekken, en niet
meegaan, en anderen overhalen om den stoet te
doen mislukken : dat wel!
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Nu ‘wbrd Fonsken ook gewaar dat hij keelpijn
had. Hij zou er maar over zwijgen, anders kreeg
hij nog ruzie van moeder, omdat hij gisteren zoo,
lang was buiten gebleven in koude 'en wind.
Maar als Meuteltje wakker - werd en hij haargoeden morgen wenschte, werd zij al seffens gew-aar
dat hij heesch was.
e 't Zal wél overgaan; zei Fonsken, 't is maar
een vorsch in mijne ,keel!
Maar hoe hij ook kuchte en krOchte, de vorsch
wou er niet uit.
« Kom_ van de mis maar seffens terug thuis,
zei Meuteltje, wij zullen goed stoken en dan is 't over
te achtermiddag.
Och! .hoe bad- hij in de kerk om zijne stem
weer te krijgen, en zijne Boeren, niet te moeten,
verlaten, en voor Flup, den vechter, niet te moeten
onderdoen op dezen plechtigen dag.
Houd u maar dicht bij de stoof, jongen, zei
Meuteltje later, ik zal aan 't raam blijven en u alles
Vertellen wat ergebeurt. En eet maar een klontje kandijsuiker, dat is nog de oudste en de beste remedie. »
Maar Meuteltje was niet rechtzinnig. Zij wilde
hem ,bij de stoof houden, juist omdat hij niet weten
zou wat er gebeurde buiten. Uit den papierwinkel
had ze- daar juist Flup zien . kOmen met een vijftal
andere jongens. Zij, schenen zeer opgewekt en dioegen groote bladen van dat rood papier, waar men met
vastenavond kronen en soldatenmutsen van maakt.
Och Heed Meuteltje had de 'dood 'in 'Chart, maar ze
zweeg toch. Juist, juist dezelfde Iraiter als zijn grootvader was die Flup!
Na , den middag was het betel- weer ,en Fonsken
mocht uitgaan. Hoop en moed hadden hem gene
zen. Hij was niet meer heesch -en zijn-. wezen was
geheel veranderd. Zijne oogen blonken en een onge
wohe blos lag op zijn beweeglijk gelaat.
Zijne moeder was aankoopen gaan doen, dat
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was haar zondagwerk, daar had ze geen tijd voor
in de week. Zoodat Meuteltje alleen den afscheidsgroet mocht hooren van den held.
« Straks ziet ge ons voorbijtrekken, Meuteltje,
wij kQmen eerst langs hier. Gij moogt uw namiddag uiltje wel vangen, hoort ge? Ons Transvaalsch
lied zal u wel wakker maken. — En, nog iets!
Zoo 't wat laat werd dezen avond, zorg dan dat
moeder niet op zoek ga naar mij. Het is zoo schamelijk weggehaald te worden als men generaal is. )
« Ja, maar niet vechten, en ze zette een vinger,
een bevenden vinger tot bedreiging, Flup is sterker
dan gij ! »
• Wees gerust, Meuteltje, wees gerust, lachte
Fons, zijn hoofd opstekend, slimheid overwint sterkte,
en ik ben de slimste van de twee! »
Nauw trok hij de deur toe, of uit de zijstraat
kwamen hem drij getrouwen tegengeloopen.
Weet ge 't al, Fons? »
« Neen, wat ? »
« Flup heeft den heelen morgen rondgeloopen
en heeft wel de helft van de mannen overgehaald
om met hem mee te doen. Hij heeft hun van , alles
beloofd : ieder een Engelsch vlagje op den hoed en
papieren strepen op kraag en mouwen. 't Zal er
stuiven, zegt hij. Tegen dat wij uittrekken, om 4
uren, valt hij ineens ons adn !
« Is het dan toch waar, viel Fonsken uit, bleek
wordend gelijk een doode. 1k kon het gisteren niet
gelooven!
Eene diepe neerslachtigheid overviel hem :
« En de anderen gaan zoo maar mee met dien
valschaard, al konden zij hem vroeger niet verdragen? Zij laten de Boeren en hunne vlag zoo maar
in den steek...
Ja, klonk het antwoord, wat geven zij om de
Boeren. Hij heeft schieters uitgedeeld, die zij zullen
doen afspringen, en hij kocht eene trompet, die hij
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zelf zal blazen. En dan krijgen ze nog centen, later,
als het goed gelukt! »
c Wel, riep Fons, de vuisten ballend, het zal
hun niet gelukken, wij zullen ze vOr zijn. Roept
ze seffens bijeen, die met ons meegaan en wij trekken een uur vroeger uit dan het gezegd was. Vallen
,ze ons aan bij het terugkomen, dan komt het er
niet op aan. Gauw, jongens! Loopt gij langs de
Kanonstraat en de Bonte Mantelstraat en de Meistraat. II< neem de Rui voor mij. Aan de kiosk
vergaderen wij. Doch dat elk zijne wapens meebrenge :, bezemstokken, tangen, stoofhaken, 't is
altemaal goed ! »
En 't werd nu een loopen en een spoeden
« De stoet gaat uit om drij uren, een uur vroeger!
iGauw mannen, spoedt u! Naar de kiosk! »
En ze kwamen op, talrijker dan Fonskens vertrouwden het vermoed hadden. — Zoo gaat het :
overtuiging is dikwijls eene kwestie van tijd! Vele
twijfelaars vergaten Flups schoone beloften en schaarden zich rond de Transvaalsche vlag. En als Fons
met verachting over de verraders sprak, die gm eeni
vlagsken of een cent hun vaderland verloochenden,
dan voelden menigen hun hart van verontwaardiging kloppen, die toch op het punt gestaan hadden
mede verraders te worden. Op de hoogste trede van
de kiosk, met del vierkleurige Transvaalsche vlag
waaiend om hem heen stond nu Fons en ontstak
liunnen moed door zijne eigene bezieling en overtulging.
« Leven de Boeren, riepen zij, en leve generaal Fons ! »
« En nu vooruit! » besloot de gevierde held. « Zijn
wij niet talrijk, we zijn toch moedig en wij verachten den Engelschman! »
De stoet kwam in beweging en mid en juist
klonk de eerste stroof :
Die vierkleur van ons dierbaar land
Die waai weer o'er Transvaal
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En wee di Godvergeten hand
Wat dit weer neer wil haal!
Waai hoog nou in ons helder lug,
Transvaalse vrijheidsvlag
Ons vijande is weggevlug,
Nou blink 'n blij'er dag!
Fonsken zwaaide de vlag boven zijn hoofd en
wendde zich, achteruitgaande, tot zijne troepen bij
't juublend woord :
Ons vijande is weg g-evlug. Nou blink 'n blij'er dag- r
De zon was te voorschijn gekomen en Meuteltje
stond voor haar deurken en monkelde :
« Ah! het loopt- goed af! Geen Flup te zien. >>
En haar blik volgde de vaandeldrager tot hij
voor hare vochtige oogen met vlag en stoet in eerie'
schemering verdween.
Geen Flup te zien? Maar Flup was toch ziende.
Achter de blinderkens in zijn moeders herberg zat
hij te loeren en van razernij zijne vuisten te verknagen.
De vlaggeskens waren nog niet geplakt : de
stijfsel stond maar juist op de stoof! En daarbij moest
hij 't nazien dat velen, heel velen, die hij overgehaald had nu toch achter Fons liepen, zingende en
hunne wapens zwaaiende!
En opdat hem gene teleurstelling gespaard
blijve, kwam de stoet langs Sebastopol om.
« Halt! kreet Fons, de tweede stroof!
En 't ging als met eene stem :
Met lage list haal Albion
Ons vlag verraadlik neer,
En doet toen net al wat hul kon
Dat ons hul vlag moes eer :
« Ons zou dat alles daarbij wen.
« 'n Telegraaf en spoor
« As ons die rooivlag wil erken
« Maar dit wou ons ni, hoor!

Y> —
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En toen de tonen verklonken, was Fonskens
hart nog niet gestild :
« De derde ook, -hier, stilstaan,de!
En 't klonk nog luider en uitdagender):
Vier jaar lank , het ons mooi gepraat.
Om ,weer ons land to krij;
Ons vraag jou, Brit, geen goed of kwaad;
Gaat weg en laat ons blij! »
Maar toen die Brit ohs nog vererg,
Toen vat ons die geweer,
Ons was al lang genoeg geterg,
Nou kan ons tog niet meer.
Heel de bevolking van de Vaaitplaats was bijeengestroomd rond Sebastopol. Met vreugde hadden zij
.den zang gehoord en alien waren fier en hadden wel
-mee willen instemmeni
« Vivat o,nze Boeren! » klonk het uit de menigte.
« Zijn me dat flinke zangersi En ze meenen het! »
Ja, dat bewees wel de wijze,- waarop de vierde
- almd :
,stroof werd uitgeg
En, met Gods hUlp het ons de juk
Van England afgegooi;
Ons is weer vrij; geluk! geluk!
Nouw waai ons viag weer mooi!
Dit het ons htldenbloed gekos,,
Maar Engeland nog veul meer,
So het de Heer, ons weer verlos
Ons geef hem al die eer!

En rom, teredom, dom dom, dom dom, sloeg
bet , op de oude trommel van 't jaar dertig, in een
voddenhuis Ontdekt en- buitgemaakt.
« Vooruit! p kreet Fonsken en de boeren trokken
.de stad in, 'gevelgd door, de bewonderende blikken
van ouden en jongen, van zusters en moeders.
En ondertusschen in Sebastopol lag , Flue op

SLACHTOFFERS VOOR TRANSVAAL.

47

den grond te rollen en te stampen van woede en
razernij. Zijn moeder moest hem zelfs met hoo(f)t en
poot opnemen en binnen dragen uit schaamte voor
de klanten.
Doch eens zijne woede gestild, dacht Flup aan
wraak.
ix Laat ze terugkomen, riep hij, laat ze terugkomen! Ze zullen weten waarom! »
En weer liep hij rond om zijne navolgers bijeen
te zoeken. De moed was hun grootendeels ontgaan,
en zij kwamen met lange beenen. Toch, als er onraad
te stoken is vindt de duivel zijn yolk ! En dan, Flups
grootvader, die in zijn stoel met rollekens in de
herberg zat, kreeg spraak en rede weer, nu dat hij
wist dat het Meuteltje's Fonsken was, die aan
't hoofd stond van de Boeren.
c Zoo'n pieperling! Als ge naar hem wijst, is
hij dood!
sprak hij met zijne dikke tong.
Er werd nu haast gemaakt met het vlaggen
plakken en de rest.
c Wij houden de wacht rond de kiosk : dat zal,
de Paardenberg zijn, besloot Flup. Aan iedere zijstraat
zet ik spionnen op de loer en zoodra de Boeren verschijnen schieten wij toe en vermoorden ze! >>
Zoo gezegd, zoo gedaan! Wel was het later
geworden dan zij dachten en daarom waren de
Engelschen ongeduldig. Het begon zelfs al te schemeren en nog, bleven de Boeren uit. Maar neen, de kreet
ging op : Daar zijn ze! Langs de Bonte Mantelstrag!
« Vooruit mannen! riep Flup, en ze achter beide
hoeken der straat afgewacht. Doch stil nu, dat
ze ons niet merken op voorhand! Juist op 't oogenblik dat ze de straat uitkomen, ,vallen we ze aan!
Moed mannen! wij zijn sterk en frisch! zij zijn afgemat van het gaan en het zingen ! »
Een slim bevelhpbber, die Flup, eerder verraderlijk dan rid.derlijk, maar wat geeft dat? Als men
maar de bovenhand houdt.
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Zooals 't voorzien was gebeurde 't. Het Boerenleger, uitgeput door den langen tocht, bereidde
zich voor de laatste maal het zegelied aan to heffen,
toen van rechts, en links in de halve duisternis de
vijand het onverhoeds overviel.
« Weg met de Boeren! » « Leven de Boeren!
klonk het woest dooreen, en een harrewar werd het,
en een hotsen en botsen, een slagen en stooten
Luide kreten klonken en getier en geween tot, uit
de naburige huizen, velen kwamen aangeloopen,
die niet - geerne, hunnen vinger in 't spel staken.
Doch menig moederhart beefde en schrikte.
« Cronje, Cronje, ,waar zijt ge, Cronje? riep
Zijt ge vervaard en steekt ge u weg? »
« Neen! riep Fons, dat ben ik niet gewoon! »
en hij vocht zijn weg tot bij den uitdager
Maar op eens, hoe was het gekomen? Een
sterrenregen zag hij en dan... niets meer, niets!
Meuteltje zat aan het groote bed- en weende,
weende! Daar lag Naar Forisken xnet het hoofd in
bebloede doeken gewonden. Sedert gisteren, toen zijn
moeder hem gaan oprapen was, midden uit lien hoop
vechters, had hij zijn oogskens niet eens meer geopend. En toch sliep hij niet! , Hij wierp zijn ziek
hoofdeken van rechts naar links, balde zijne vuistjes,
stampte en vocht zonder rust noch duur. En altijd
opnieuw, met zijne heesche, gebroken stem, begon
hij to zingen
Ons is weer vrij : geluk, geluk
Nu waai ons, vlag weer mooil
of doffer, haast onverstaanbaar :
Met lage lis haal Albion
Ons vlag verraadlijk naer!
« Och, manneken, bad Meuteltje, hem met geweld
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willende weerhouden. Och, manneken, slaap nu wat
en zwijg, anders zult ge niet genezen. »
Nu kwarn zijn moeder met den dokter.
« Wat geeft het, had zij gezegd, zoo ik mijn
trouwring en al mijn kleergoed naar den berg moet
dragen! . »
De dokter naderde het bed en bleef bedenkelijk
staan. Heel de zaak was hem uitgelegd geworden. Hij maakte het hoofdje los en onderzocht de
wonde.
« Is het erg, als 't u belieft, mijnheer? » vroeg
Meuteltje met bevende stem.
« De wond niet, neen, zei de dokter, maar... »
En hij maakte Fonskens hemdeken. los en, het
oor op de borst van den kleinen zieke gedrukt, bleef
hij lang luisteren.
c Had hij geene valling? » vroeg hij.
« Ja, hij was heesch gisteren morgen, zegde de
moeder met hare harde stem en haar donker oog
bleef steil op 't gelaat van den dokter gevestigd.
Die verzon nog een oogenblik :
« 1k zou hem maar liever naar het kindergasthuis doen. Het is maar een stap van hier... »
:< Neen, neen, dat niet, zegde de moeder. 1k
moet hem zien als ik thuis kom van mijn werk. Ik
wil hem 's nachts bewaken... »
« Is er geen hoop? » fluisterde Meuteltje langs
de andere zijde den geneesheer toe.
Niet veel » gaf hij haar stillekens ten antwoord.
In den morgend werd Fonsken wakker, toen
Meuteltje alleen bij hem zat.
c Zijn de Boeren gewonnen? vroeg hij. En waar
is mijne vlag, mijne Transvaalsche Vlag! Zoek ze,
Meuteltje, ik moet ze hebben? Gauw! zoek ze,'
zoek ze! »
Maar ze kon hem niet voldoen! En in zijne opge
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wondenheid begon hij te razen en te tieren, tot Eij
neerviel, buiten kennis.
Meuteltje ging dan aan Naar deurken staan en
riep al de kinderen na, die, ze zag
« Och! zoek toch Fonskens vlag! Hij zal steryen zoo hij ze niet terugkrijgt! »
En in den namiddag werd ze al vroeg aangebracht, gansch verhakkeld en verscheurd. Maar
Meuteltje waschte en naaide ze wat, zoodat Fonsken,
als hij weer eens wakker werd, ze voor zich op het
bed uitgespreid zag liggen.
Hij glimlachte zijn Meuteltje toe en wees op
zijn borst :
« Mar zit het, daar! »
En dan legde hij zijne hand op de vlag en
fluisterde, zooveel hij kon :
« Altijd de mijne, altijd!...
En dat woord was zijn laatste.
Twee dagen 'daarop werd hij begraven. Binnen
in zijn doodkistje lag de vierkleur van Transvaal.
Nu werd zijn moeder al langer hoe grimmer en
zij sprak Meuteltje, die maar toe weende, , bijna niet
Meer aan. Zelfs des Zondags bleef ze niet thuis :
ze kon het daar niet houden, zei ze. Dat was danig
triestig voor_ Meuteltje, maar ze dacht er niet aan
te klagen, tot ze op eens een groot nieuws vernam uit den mond van hare dochter zelve :
• 1k hertrouw! )
• Hertrouwen? Gij? » vroeg Meuteltje.
En toen ze geen antwoord kreeg :
«
n hebt ge' 't niet afgezworen? Hebt ge niet
gezegd, toen uw eerste stierf Hertrouwen doe ik
nooit, al kon ik zwemmen in 't goud? »
• Ja, klonk het, hard en da, dat heb ik gezegd
en gemeend ook maar toen had ik ronsken nog
en nu is hij, dood. Wat' kani het mij nog schelen,
hoe ik vaar? 1k wil niet meer werken gelij'k eene
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beest, nu het niet meer voor hem is, en daarom
trouw ik! »
Jlet ging al spoedig van der hand met het trouwen. En Meuteltje ging naar 't armgesticht. Maar
ze] waren daar niet lang met haar geplaagd. Eer
het drij maanden verder was, stierf ze.
HILDA' RAM.

HET DORPER LIED.

NS yolk en zingt niet meer.
Het wiegelied is dood. Het lied is weg

bij ,onze kinderen, bij onze jonkheid, bij
ons werkvolk
Zoo of daaromtrent sprak onlangs pastor Hugo,
Verriest, in eene voordracht over Het lied.
Zijn woord kan waar zijn voor Zuid Vlaanderen,
al den Scheldekani, waar de goede herder zijne kudde
weidt en zijn yolk van bij nagaat.
Voor ons in 't Brugsche, dat ware te veel gezeid
ons yolk zingt nog. Aan 't werk op den akker, aan
't wieden op de stukken, 'aan 't getouw, aan 't kanten
maken, op feest- en kermisdagen vooral, daar zingt
het nog met luider kelen ; veel werkmenschen te lande
dragen eenen geheelen voorraad liedjes in 't hoofd
en zirigen ze meermaals door den dag, om hunne
eenzaamheid te verblij den.
Neen! 't lied en zal nog zoo licht niet uitsterven
bij ons yolk : 't zit veel te diep in zijnen,innerlijkeh
aard en wezen.,'t Zit er zoo diep in, bij den Vlaming,.
dat hij zijnen zanglust overal meedraagt en eeuwen
door bewaren kan, zelfs in den vreemde. Zoo kan
men nu nog in Engeland die steclen en oorden onderscheiden waar onze wijkende stamgenooten over
eeuwen hunne, zaten vestigden. 't Is hun lied name .-lijk; hunne zingensveerdigheid die ze verraadt.

HET DORPER LIED.

53

Zoo ten minste verzekerde ons een Vlaamsche
priester, die lange jaren als izendeling in Engeland
verbleef.

Ons yolk zingt dus nog! , Maar hoe?
Hier moeten wij Pastor Verriest gelijk geven
ons Volkslied is ellendig, onhebbelijk!
Nog altijd gelijk voor dezen is de marktzanger
bij ons landevolk de leeraar in 't yak, de zangmeester
gebleven. 't Schijnt ons zelfs dat zijn rijk in de laatste
jaren is toegenomen waar hij in, vroeger tijden de
kermisdagen afwachtte om zijne « kunst » te laten
genieten, zien wij hem nu op gewone zondagen,
omtrent onze kerkdeuren zijn arm tooneel opslaan :
nog dromt en troppelt ons yolk daar rond, en als
de zanger met heesche keel zijn Iiedjen uitgeschreeuwd
heeft en zijne waren aan den man wil brengen, onmiddellijk steken twintig handen uit om eerst bediend
te zijn.
Veertien dagen later zijn die zangen mondsgemeen geworden op onze dorpen hoort men ievers
zingen, 't zijn de laatste nieuwe, — de moord van de
streke of een wanstaltig vrijerslied — die boven
kraaien; het gaat er met diezelfde ellendige uitsprake,
4ie eigenste neus- en keelklanken, gelijk het lied
uit den mond van den « meester » gevallen is.
't Is in dien mageren voorraad dat ons _landsche
yolk zijne leefte gaat putten, zijne behoefte moet
voldoen naar zang en lied.
Weinig, zeer weinig liederen buiten deze van den
marktzanger, hebben den weg tot onze dOrpen- gevonden. Twee zijn er mijns wetens, die daar geheel buiten
vallen en die nochtans bij ons yolk aanveerd en geern
gezongen worden. 't Eerste is 't gekende lied van
Antheunis
Mijn Vlaand'en heb ik hartlijk lief,
Mijn Vlaand'ren bovenal!
Enz.
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Eenvoudig, vatbaar en voor het yolk verstaanbaar is het, en om die reden voorzeker gangbare
munte geworden.
't Andere is De Vlaamsche Leeuw, die in deze
laatste jaren zoo machtig toenam, dat hij voortaan
zelfs te lande, het eigen-vaderlandsch, het nationaai
lied van ons yolk heeten mag. Het klinkt op 'alle
volksvergaderingen, maar liefst en meest nog uit den
mond van onze wassende jonkheid.
Buiten die twee liederen wordt er in onze streken
weinig 'of niets gezongen dat, naar woord of zang,
het hooren weerd is of eenige kunstweerde bezit.
't Doet toch! Wij hooren hier zoo dikwijls te
zomertijde een deuntje klinken daar wij, uit gewoonte
van het te hooren, te weinig op letten. 't Is de korte,
tienmaal herhaalde zangreke van onze koeiherders in
de weiden; dit is eerie zachtslepende eigenaardige
melodie die eenige gelijkenis heeft met het doedelend deuntje van de « Pifferari », aangeteekend bij
Karel de Gheldere, in zijne Landliederen. Maar veel
beter nog trekt het op een stuk van den Zwitserschen
Kuhranz, in het voorspel van Willem Tell van Rossini:
Alzoo begint de Kuhranz :
—.1—Tomplagamilicomimq--4=1=1::
.74174-110=Z-7:-.-

=

Bij onze koeiers gaat het :
orsompwainommoRam
1:747;=1:4

milampoN4ramiquomposmins■
1--1—;Hg=iitt= :=1--1
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't Is dus, op twee noten naar, een en 't zelfde
deuntje.
Lou dat samentreffen toevallig zijn? Of geldt het
hier een zelfde lied, een weinig verloopen, uit over-
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oude tijden ? Het koeierslied wordt door onze koeiers
van weide tot weide gekaatst ; het kan aldus in eene
gauwte dagreizen verre loopen,, de gouwen door,
misschien de landmarken over en alzoo tot in .....
Zwitserland!
En zoo zouden de koeiers van Vlaanderen, hoe
weinig zij het vermoeden, in gestadig kunstverwantschap leven met de hirten uit de Zwitsersche bergen! ...
Dat eenvoudig deuntje / overtreft voor mij omtrent
geheel den liederenvoorraad van ons landevolk.

+
Op een yolk dat zoo geern zingt gelijk het onze,
kan het lied onder zedelijk opzicht grooten invloed
hebben : 't loopt zoo gemakkelijk voort van mond
tot mond, en 't overweldigt in weinige dagen een
geheel geweste.
't Is machtig voor goed en kwaad.
De Socialisten, die wakker zijn, hebben 't gevat
en zij maken hun nu het lied ten dienste om hun
zaad te zaaien op onzen buiten. Zij zingen en leeren
zingen en, laat het ons bekennen, daar zit kruim in,
— kwade kruim in hunne zangen. Onze werklieden
die naar stad gaan werken, komen den Zaterdag-avond naar huis; zij hebben op 't werk het socialistenlied vernomen en zij zingen 't nu ook in 't naar huis
komen, of 's Zondags onder 't yolk.
Wie en heeft het al niet gehoord, het oproerig
lied? 't Is kwaad ja! het botst tegen 't hoofd, maar
't klinkt anders schoon en helder als 't gewone dorper
lied! en daarom, is 't te vreezen, zal het spijts zijnen
kwaden kant komen boven te kraaien.
Ons Landbestuur schijnt daarmee bekommerd en
het deed in alle scholen vaderlandsche liederen leeren.
't Gedacht is goed, maar de keus was ellendig. Zoo
is o. a. een <, officieele poêet » opgestaan om een
gedicht te schoeien op 't lied van de Brabanconne I ...
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't Was een stout bestaan, op dien tarah! tarah! woorden te doen passen; ook is er een schamel kind van
voortgekomen.
Ten bewijze laten wij bier den eersten .aanhef
volgen :
o Vaderland, o edel_ land der Belgen,
Zoo machtig steeds door moed en werkzaamheid,
De wereld ziet verwonderd uwe telgen
Aan 't hoofd van kunst, van handel, nijverheid.
De vrijbeidszin giet licht op uwe wegen,
En onbevreesd ziet gij de toekomst aan!
Gij mint uw Vorst, zijn liefde stroomt u tegen,
Zijn hand geleidt u op uw gloriebaan.

Past dat Bens op den tang toe en zegt mij of
er middel is' om alzoo ons yolk te leeren zingen!...
Ook, onze jongens zijn daarmee van school
gekomen; zij hebben dat een paar dagen gezongen
uit nieuwigheid, en nu ligt het vergeten en begraven
voor goed, bij zooveel schoone ding-en uit de officieele
wereld.
Onze onderwijzers nochtans hebben 't beter, vast.
Nevens dien opgeleiden rimram leeren zij aan de
kinders helmende deuntjes ,uit de jonge studentenwereld ; en zoo hooren wij o. a. Harba Lori fa, Klokke
Roeland, Kent gI de streek en andere in onze straten
galmen:
Dat is goed voor later, als 't jong geslachte zal
grooti gegroeid zijn,. 'maar voor ons hedendaagsche
mindere yolk is 't weinig gebaat : die liedjes dienen
hem niet en wij hooren lijk vroeger het dorper lied
Op den buiten « floreeren ».

Hoe nu gedaa,n om het eigenlijke -yolk, om den
minderen stand te leeren zingen, betamelijk en in
hebbelijk woord?
't Is moeielijk voorzeker, maar zou de marktzan-

HET DORPER LIED.

57

ger, die ons voor dezen zooveel kwaad deed, daartoe
de geschikte man niet zijn?
't Geen hij bij ons yolk verbrod heeft, zou hij
weerom kunnen geed maken. Hij toch is de meester,
de leeraar op den buiten, die 't ongerijmdste kan goed
en gangbaar maken. Die macht zou moeten benuttigd.
worden. Kon men den man zijnen , armoedigen voor raad afnemen en hem deugdelijke, vrome, vaderland sche ware in de handen steken, ons volkslied ware
gewonnen.
Dit gedacht is verre van nieuw.
In den oud-hoogstudentenbond van West-Vlaanderen werd het menigmaal besproken, zooniet tot
uitwerking gebracht. Op den Vlaamschen Landdag
van Kortrijk, in 1899, heeft een knappe spreker in
t lange en in 't breede daarover gehandeld, voornamelijk met inzicht om ons yolk te beriden tot den
aanstaanden grooten verjaardag van Groeninghe.
Zijn woord vond grooten bijval, zijn besluit om daartoe hand aan 't werk te slaan onverwijld, werd met
geestdrift begroet en zorgvuldig... bij de andere
geleid waar het, is te vreezen, zal blijven rusten...
Wie neemt er eens dit werk in handen, voor goed?
Zou het Davidsfonds, dat machtig en bemidde!d
is hetzelve niet aanpakken?
Er ware, om te beginnen, eenen keus te doen van
liederen, die waarlijk passen voor het yolk, die vatbaar en verstaanbaar zijn voor den minderen man
en geschikt om hert en geest van ons landevolk te
verheffen. Liederen, die 't vaderland bezingen, de
Vlaamsche minne, de Vlaamsche leute, de spelen van
ons yolk, immers al wat meest tot zingen praamt.
Bestaan er zulke liederen genoeg? Misschien...
Liederen zijn er genoeg : 't zij oude, die hedendaagsch om hunne eigenaardige schoonheid zoo neerstig ontgraven en voor den dag gehaald, worden ;
't zij nieuwe, die met het nieuw leven in Vlaanderen,
als uit den grond gerezen zijn. Doch 't is te weten
tot hoeverre zij voor het yolk kunnen dienen.

5 8HET DORPER LIED.
Maar, waren er geene genoeg voor handen, hoelang zou het moeten duren om ze te verwekken ?
Wilde 't Davidsfonds eenen oproep doen, eenen prijskamp uitschrijven, hoe fang zou men moeten wachten,
om de handen vol te hebben, en om daaruit eenen
bekwamen keus te kunnen doen ? Eene geheele schare
Vlaamsche meesters staan ten dienste van hun yolk l
Dat hebben wij genoeg gezien als ooze vriend
Karel Heyndrickx, nog student zijnde te Leuven,
zijn Liederboek voor studenten in 't leven riep. Al
wie in Vlaanderen dichten of rzingen kon, sprong den
stouten, , geestdriftigen jongen bij om zijn Vlaamsch
en vaderlandsch reuzenwerk tot goed einde te brengen.
Zulk een goed werk kan pier wederom gesticht
worden : ons yolk van te lande moet uit zijne k.unst-,
armoede opgeholpen, het ellendig dorper lied, ook
het zedeloos en oproerig lied moeten zwijgen voor
het beter, beschavend en veredelend lied, daar- wii
verlangend naar wachten.
H. PERSYN.
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Moet de Staat de gelijkheid van goederen invoeren ?
de Staat of de gemeente niet alle goederen
zelven moeten bezitten en collectivistisch
besturen, (lit zal iedereen, die een greintje
gezond verstand heeft, gereedelijk met ons instemmen ; maar wat menigeen tegen den kop stuit, is
de ongelijkheid tusschen armen en rijken, ongelijkheid:
die zeer dikwijls niets gemeens heeft met de meerdere
of mindere persoonlijke verdiensten. Immers, indien
werkzaarnheid en goede overleg machtige middelen
zijn om in de wereld vooruit te komen, toch moeten
wij bekennen dat het daar altijd niet mee te winnen
is. Ziekte en onverdiende tegenspoed verijdelen de
kloekste pogingen; sluwheid en bedrog nijpen den
eerlijken man de keel toe. Aan sommigen valt door
de geboorte of door gunstige omstandigheden alles
in den schoot; niet zelden zijn zelfs de groote fortuiAT

(I) Fletgeen bier volgt, is een hoofdstuk van een boek dat eerlang
zal verschijnen : De Elgendom volgens het goddelijk (of natuurlijk) en
volgens het rnenseheliik (of positief) recht. Ik heb daarin voornamelijk
onderzocht, hoe verre, in zake van eigendom, bet onveranderlijk
natuurrecht strekt, en in hoeverre de wetten op den, eigendom veranderlijk en verbeterbaar zijn. Dit is, gelijk men ziet, de grondkwestie
van heel de volkshuishoudkunde : het is het gewichtigste maar ook het
moeilijkste vraagstuk. Ik heb getracht het zoo klaar mogelijk toe te
lichten en reken dan ook op een gunstig onthaal, dat voor weten,
schappelijke Vlaamsche werken zoo noodig is.
F. D.
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nen door hardvochtige afpersingen, onrechtveerdigen
woeker, ja door echte dieverijen bijeen geschrapeld.
_En de arme, eerlijke zwoeger gebrek-met vrouw
en kinderen. Het- werk, waar de rijken zich te hoog
voor achten, aanziet hij als een weldaad, en toch
kan hij er niet aangeraken om de , schamele korst
brood voor -zijn gezin te verdieneri.
Neen, er is niet meet deugd in de paleizen der
grooten, dan in de hut van den arme. Er zijn goeden
en sle,chten in alle standen; maar in 't algemeen
kan het kleine yolk zeer goed de Vergelijking
onderstaan met de hoogere klassen, zoowel op het
stuk Van werk- en spaarzaamheid, als op dit van
zedelijkheid, onthechting, trouwheid, en waren adel
van gevoelens. Zelfs in geestkracht en schranderheid
staat de werkman niet ten achter, ofschoon ruwer
-van schors en min verfijnd door de opvoeding.
Waarom dan moet, bij gelijke verdiensten, de
eene iooveel hebben en de andere zoo weinig? Kan
de Staat, die de verdeeling der goederen door zijne
wetten moet regelen en . bewaken, niet zorgen voor
,eene billijker schikking van der, menschen lot?
Waarom die schreeuwende ongelijkheden niet effen
gemaakt? — Zoo spreken oppervlakkige geesten en
hunne taal betoovert er velen.
Werpen wij nogmaals eenen blik op de geschapenheid der menschen en leiden wij_ daaruit de
inzichten af van de Natuur of liever van hare' n Maker.
Indien wij met de materialisteri het bestaan der
onsterfelijke ziel loochenden, dan zouden. wij geene
ware gelijkheid onder de menschen kunnen aannemen. Inderdaad, volgens de wijsgeeren van ,het
-nieuwe licht, stamt de mensch van het dier af en
verschilt er slechts van door een hoogeren graad
van ontwikkeling en volmaaktheid : de afstand, _die
volgens ons den "mensch van het dier scheidt ter
Dorzake onder geestelijke, eeuwiglevende ziel, valt
in het materialisme weg. Hét verschil tusschen een
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ontwikkelden aap en een gewonen mensch is in dit
stelsel nagenoeg hetzelfde als dat hetwelk bestaat
tusschen dezen laatste en eenen man met buitengewone geest- en wilskracht.
Welnu, niemand onzer zal praktischer wijze erkennen dat het dier recht heeft op .hetzelfde lot als
wij Zal de vurigste dierenbeschermer uitzinnig genoeg
zijn om het voedsel dat hij zelf noodig heeft, uit
enkele dierenliefde, met peerd of hond te deelen ?
Neen, maar hij zal zonder eenigen gewetensangst,
als hij het geraadzaam oordeelt, zijne beesten dooden
om zich met hun vleesch te voeden; in andere woorden : de ondergeschiktheid van het dier erkennende,
zal hij het doen dienen tot zijn nut. Op dezelfde
wijze mag, eens de onsterfelijke ziel 1,Veggecijferd,
de meerdere man handelen met den mindere. De
mensch, die door hoogere begaafdheden en krachten
of enkel door de omstandigheden boven zijne medemenschen geplaatst is, kent volgens de god- en
zielloochening geene andere wet dan zich zelven en
mag dus al het overige aan zich zelven dienstbaar
maken. De heidenen pasten die leer onverholen toe;
zoo had b. v. de meester voile recht op den persoon
en het leven van zijnen slaaf. Indien onze moderne
heidenen voor zulke Logica terugdeinzen, dan is het
enkel omdat zij, zonder het te weten of te willen,
onder den invloed staan van het christendom dat de
slavernij heeft afgeschaft en nu nog zijne bestrijders
dwingt de menschelijke weerdigheid ten minste met
woorden te erkennen. Met woorden, zeg ik, want
zoohaast zij eens volop meester zijn en hunnen
natuurlijken aandrift kunnen vieren, dan spelen
ook met het leven der menschen als met dit der
dieren. Dit bleek in het Fransche schrikbewind en
in de Commune, wier gruwelen nu nog door die felle
menschenvrienden worden verheerlijkt. En waarom
rnochten, volgens hen, in de jaren 1793 menschen,
ja kinderen vermoord worden, die persoonlijk zeker
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niets misdreven hadden? omdat, zeggen zij, de
vooruitgang van het menschdom dit eischte. In andere
woo;den, zij passen op de menschen de wet' toe,
volgens welke, in Darwin's theorie, eene' meer ontwikkelde, dierensoort de achterblij vers verdelgde. Ik
weet wel dat de socialisten den mond vol hebben
van solidariteit, en vooruitgang van het heele menschklom, waaraan volgens hen ieder mensch rnoet
medewerken omdat hij) alleen door die algemeene
welvaart zijn eigen geluk kan verzekeren. Dat heeten
zij : het altruisme verbinden met het egoisme. Dat
klinkt heel schoon, maar heeft slechts weerde zoolang
het altruisme in iemands oogen het geschikste middel
is om tot de grootste som van geluk en genot te
komen. Vindt hij integendeel dat het altruisme het
egoisme in den weg staat en dat hij zich meer
voldoening en glorie kan verschaffen met zich boven
het overige van het menschdom te verheffen en
zijne medemenschen te vertrappelen, dan kan men
hem, altijd volgens het )materialisme, Been ongelijk
geven, indien hij zijne hoogere begaafdheden en
gunstige omstandigheden daarvoor te baat neemt ;
immers hij is zijn eigen god en het genot dezer
,aarde is zijn laatste einde.
Bij de ziel- en godloochenaars berust de gelijkheid dan alleen op eene ijdele machtspreuk. Uit de
bandelooze zucht naar genot, kan niets anders volgen
dan dat de eene den andere zoekt te verdringen en
te verpletteren.
Heel anders is het volgens de leer der christenen wij zijn alien geschapen naar het beeld en de
gelijkenis van God; dieren en lagere wezens bestaan
voor ons; alle menschen hebben denzelfden oorsprong, dezelfde bestemming, dezelfde-natuur, dezelfde
behoeften. Door het redelijk gebruik der schepselen
moeten wij alien opklimmen tot de ongestoorde
vereeniging met onzen Schepper. Deze is ons aller
wader ; en wij kunnen Hem niet beminnen noch
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Hem behagen, indien wij ook niet zijne kinderen,
onze broeders, beminnen en met Hem medewerken
aan hun geluk. Alzoo (om de nieuwmodische spraak
te gebruiken) is bij ons het altruIsme met. het egoisme
verbonden in God ; de liefde tot ons zelven en de
liefde tot den naaste zijn de twee zijden van een
gewelf, waar God de slotsteen van is. Neem God
weg, en alles stort ineen.
\Tolgt daaruit nu de gelijkheid met betrek op
de aardsche goederen ?
Ja, in zooverre onze natuur die goederen noodig
heeft om tot hare ontwikkeling te komen, om hier
de taak te voibrengen door God ons opgelegd en
zóó onze bestemming te bereiken.
Welnu, het is eene handtastelijke waarheid dat
de mensch, zinnelijk en stoffelijk gelijk hij is door
zijn lichaam, het stoffelijke, gedurig noodig heeft om
zijn menschelijk wezen te ontwikkelen en te bewaren.
De mensch kan dus het einde, waartoe hij van God
geschapen is, niet bereiken zonder het gebruik van
stdffelijke goederen. De H. Thomas zegde reeds dat
de mensch mag aanspraak maken op de uiterlijke
goederen, « die hij noodig heeft tot oefening der
deugd ».
En gelijk vele der uitspraken van dien wonderen
Leeraar, heeft de jongere wetenschap die woorden
ten voile bevestigd. Het is thans door de geleerden
uitgernaakt dat onvoldoende voeding en slechte
levensvootwaarden niet alleen het lichaam ondermijnen
en doen wegkwijnen, maar ook de geest- en wilskracht verslappen, den mensch onbekwaam maken
om zich zelven te beheerschen en hem alzoo bereiden
tot vele zedelijke ellenden. Het mens ana in
corpore sano » kloeke geest in kloeke kesi, is dus
doorgaans noodig tot beoefening der deugd. Voedzaarn eten, gezonde woonst, behoorlijke kleeding, en
dat alles zonder overspanning of aftobbing zijner
krachten, en met eene zekere gerustheid in de toe-
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komst, dit zijn zaken waar de mensch recht op heeft
krachtens zijne natuur en zijne bestemming.
In dit opzicht inoet er gelijkheid heerschen onder
de menschen. « In necessards unitas of equalitas
zouden wij hier ook kunnen zeggen. Wat onze natuur
vordert, is ons alien gelijkelijk verschuldigd.
Tegen voorgaande redeneering zou eene vrome
ziel kunnen inbrengen : genoegzaamheid aan aardsche goederen is niet noodig tot bereiking van des
menschen bestemming. Integendeelzij die armoede
en gebrek met verduldigheid lijden, bekOmen de
schoonste kroon in den hemel! v —
Dit is waar, evenals er in het verblijf der gelukzaligen een bijzondere gloriekrans wordt geschonken
aan degenen die sterven als martelaars; wat echter
niet belet dat het grootelijks met de natuurwet
strijdt, eenen christene om zijn geloof ter dood te
brengen. De vervolger die iemand den marteldood
doet ondergaan, weerstreeft en verijdelt, zooveel het
in zijne macht is, den wil van God, die dezen mensch
op aarde geplaatst heeft en er hem nog zou gelaten
hebben, om Hem hier te loven en te dienen. Eveneens 'wordt de orde der natuur en de goddelijke
schikking gekrenkt, wanneer de Maatschappij iemand
zonder diens schuld aan gebrek laat sterven „of
langzaam wegkwijnen. Wel zal Gods liefde voor
dien ongelukkige het kwaad in goed verkeeren en
hem zijn lijden tot grooter glorie aanrekenen; van
den kant der menschen bestaat niettemin het onrecht
en de schennis der orde.
Eene andere opwerping kan komen, gelijk
de voorgaande, van eene godvruchtige ziel, maar van
eenen voorstander der volslagen gelijkheid. Hij kan
mij zeggen : « Wat gij vooruitzet is op verre na
de gelijkheid niet. Wie toch zal beweren dat een
werkman, al komt hij, nog goed aan zijnen kost, at
is hij goed gehuisvest, 1 kan hij zelfs dank aan
verzekeringen tegen ziekte, tegen ongevallen, tegen
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den ouden dag, dank ook aan een appeltje voor den
dorst dat hij . gespaard heeft, gerust de toekomst inblikken, wie zal houden staan dat die ieverige en
zuinige man zoo mild met aardsche goederen bedeeld
is als die kasteelheer die door zijne geerfde millioenen van alle werk en zorg ontslagen is? De ongeIijkheid is al te schreeuwend. > —
In die opwerping ligt ongetwijfeld een deel
waarheid, vermits het geenszins ons inzicht was de
volslagen gelijkheid voor te staan, die eene uitzinnigheid en eene onmogelijkheid is. Maar, wanneer aan
iedereen een menschenweerdig bestaan verzekerd is,
dan is er gelijkheid onder de menschen in datgene
wat tot de volmaking hunner natuur noodig is, en
dat is genbeg. Zou er geene volkomen gelijkheid
zijn wat betreft de aangenaamheid en het genot
van 't leven, welke God in zijne goedheid uitdeelt
gelijk Hem behaagt, niemand toch zou reden hebben
om tegen zijn lot te morren. Maar zelfs wat dit
genot aangaat, beweren wij, en de dagelijksche
ondervinding bevestigt dit, dat de geringe man in
de bovengezegde voorwaarden aan den schatrijke
niets te benijden heeft.
Wel bezit die geldkoning misschien duizendmaal
zooveel als die geringe arbeider, en in dit opzicht
is er zeker eene groote ongelijkheid; maar de maat
van het gebruikbare, van het genietbare voor elken
mensch, is door de natuur zelve bepaald, en zij is
nagenoeg dezelfde voor alien. Onze vatbaarheid voor
genot is beperkt, en eens die vatbaarheid vervuld,
kan de aanwezigheid van uitwendige goederen ons
geene nieuwe voldoening verschaffen.
Hoe grooter noodwendigheid, hoe meer genot
in haar te voldoen. Vermindert de noodwendigheid,
dan verflauwt ook het genieten. Wat de behoeften
der natuur te boven gaat, walgt. Men tracht zich
dan nieuwe behoeften te scheppen, maar die gewoonlijk met meer ongemak en leed dan bevrediging en
wellust gepaard gaan.
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Daarom -zegg-en wij . dat, van den oogenblik datalle menschen in hunne ware _ behoeften kunnen
voorzien, de echte gelijkheid on der de mensChen
heerscht. Alleenlijk waarschuwen nogthaals, -het
woord behoeften in geen te enge_n zin te verstaan,
als zou hier alleenlijk het stillen van honger en durst,
het grove buik vol bedoeld worden. Neen, de_ mensch
heeft ook behoefte aan verstandélijk en zedelijk
genot, aan de stille vreugden 'des huisgezins, aan het
hooger leven der ziel. Voor dit alles rnoet hem tijd
en gelegenheid vergund worden. Daarom geen overdreven arbeidsuur, daarom de_ uitspanning en vooral
de Zondagrust.
Kan de mensch dit alles verkrijgen, wat heeft
de rijke dan nog meer? Laat zijne spijskamer geuren
van allerlei kostbare gerechten, wat kan hij er meer
van genieten dan de welstellende werkman, aan
wien zijne vrouw niets anders voorzet dan een
smakelijk stuk- vleesch met aardappelen en groenten?
Wie van beiden zal meest en smakelijkst 'ten ? Tien
tegen een dat, het de werkman is. Daarbij heett hij
het vooruitzicht dat het, _den Zondag wat beter
tijn en dat, het ook al eens kermis wordt, daar het
voor den verzadigden rijke nooit kermis worden kan.
Die waarheid dat de natuur eene niaat stelt
aan hetgeen elk verbruiken kan, verliest Van der
Velde u-it het oog, wanneer hij , in Le socialisme
Belgique,.' de vraag stelt « Hoeveel kost aan de
gemeenschap het- onderhoudva,n een millioenbezitter,
die lioegenaamd geen werk verricht zoo zijn er —
en die alle jaren 25,000
opstrijkt van de inkomsten -des yolks? »
Het antwoora is : « 25,000 fr. : de prijs van io,000
daghurert tegen 2,5o fr. » —
Die ,rekening inderdaad is gauw gemaakt; ,maar
men A b'e,sluite daar niet nit dat de millionnair zooveel
awl' de gemeenschap kost of doet verliezem
Immers die rentenier kan die 25,00o- fr. niet
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verteren of bij -moet _ze aan de gemeenschap 'uitruilen
tegen allerhande diensten, spijzen- en - voorwerpen;
en, datgene wat hij voor die 25,000 fr. in natuur
terug ontvangt, is voor de gemeenschap zooveel
niet weerd. Hij zal de eerstelingen aller vritchten,
de, fijnste vleeschen en gebakken eten, die hem
drijdubbel zullen inkosten om hunne schaarsch- en
uitgezochtheid, maar die al niet veel voedzamer noch
smakelijker zijn dan hetgeen op eene gewone burgertafel komt. Hij verschaft het onderhoud aan dienstboden en onderhoorigen en laat door zijn verteer
vele anderen meeleven van zijn geld. —
Nochtans ,geven wij toe dat een rijke nietsdoener,
voor wien anderen moeten draven en aldus op hunne
beurt belet zijn, jets nuttigs voort te brengen, een
schadelijk bestanddeel is in de Maatschappij-. Daarom
verplicht de goddelijke wet van het werk zoowel
den rijke als den arme, en dit werk moet bij den
rijke gepaard gaan met liefdadigheid, waardoor hij
als de Voorzienigheid worde der minderen. Een enkel
rijke wordt alzoo de steun van honderd anderen, die
hij meer in 't goeddoen- dan -in 't genieten overtreft.
Niet alleen in eten en drinken, ook in alle
hoofdzaken des levens heeft de natuur grooten en
kleinen gelijk g-esteld : wat, v., de vreugden van
het huwelijk en van het huisgezin aangaat, staat
zeker de geringe man, die deftig en zedelijk is,
tegen de grooten niet achter. Waar het op trouwen
aankomt, heeft hij ruimer keus, omdat zijn. stand
talrijker is en aan minder pleegvormen gebonden.
In heel zijne manier-van leven is hij vrijer en losser,
want pracht en weelde brengen wel eenige voldoening
mee, eenig gestreel der ijdelheid, maar helaas! nog
meer Daarbij zal het aanhoudend genieten
bij den rijke alhaast het zintuig verstompen en de
gevoeligheid verslijten, (laar voor den geringen man
nog steeds een wereld van nieuwe gewaarwordingen
braak ligt en genietbaar blijft.
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Maar, « zoo kan mijn tegenspreker aandringen,
laat het verschil van levensgenot tusschen beiden
meer oppervlakkig dan grondig, meer schijnbaar
dan echt zijn ; zelfs aldus beschouwd, volstaat het
om bij den eerie trotschen overmoed en bij den
andere afgunst en misnoegdheid te verwekken. Het
ware this beter de ongelijkheid uit de Maatschappij,
verbannen. — »
1k antwoord : Voorwendsels, hetzij tot hoogmoed,
hetzij tot afgunst, hetzij tot welke andere ondeugd
kunnen wij altijd vinden ; de beste inrichting der Maatschappij kan dit niet verhelpen, indien onze rede de
slechte neigingen niet weet te bedwingen, indien wi$
geen gehoor geven aan de stem van het gezond verstand en van het geloof.
Doch, onbetwistbaar is het, dat uit de ongelijkheid
de grootste weldaden voor de Maatschappij voortkomen.
En vooreerst is het door de zucht om zich te verrijken en te verheffen, dat de beste krachten der Maatschappij in werking blijven. Ontneem aan dien man,
die het door zijne oppassedd- en begaafdheid reeds
tot een zekeren welstand gebracht heeft, alle vooruitzicht op verhooging, en die geest, die misschien geroepen was om zijne natuurgenooten voor te lichten
op de baan des vooruitgangs, zal waarschijnlijk alle
zoeken en ztvoegen opgeven. 'Tot aller schade zal die
werkzaamheid,,stilvallen.
Het gedurig klimmen en dalen van personen en
geslachten heeft op de Maatschappij hetzelfde uitwerk.
sel als de rustelooze deining op de watermassa's der
zee : het voorkomt de verrotting, die het gevolg zou
zijn van het stilstaan, het onderhoudt leven en frischheid door een gestadige vernieuwing.
Maar de ongelijkheid in 't bezit der aardsche goederen heeft nog een ander uitwerksel : zij voorkomt de
algemeene armoede en ellende. Moesten al de goederen gelijkelijk verdeeld zijn, dan zou haast niemand

GELIJKHEID.

6g

nog overschot hebben; want de 'families zouden zich
op korten tijd zooveel vermenigvuldigd hebben als
hunne bestaanrniddelen zouden toelaten, en zij zouden
het zeker wel zóó aanleggen dat zij in gewone jaren
zouden effen rekening maken. Voor groote werken of
ondernemingen, die nochtans dikwijls noodig zijn om
de openbare welvaart te ontwikkelen, zou er geen geld
voorhanden zijn. In buitengewone noodwendigheden,
b. v. bij mislukking van veldvruchten, groote overstroomingen, stilstand van werken, zou men niet weten
waarheen, om hulp te verkrijgen. Nu, integendeel, is
de schatkist der rijken de noodkas der Maatschappij.
De grooten sparen wel voor hen zelven, maar in tijd
van nood moeten hunne besparingen dienen tot leniging der ellende en tot onderhoud van alien, hetzij dat
de gelukkig-e bezitters zelven de noodlijdenden ter
hulp komen, hetzij dat de openbare macht, die over
de algemeene welvaart moet waken, hun onder9vorm
van belastingen of schattingen eene billijke aderlating
doe ondergaan.
Wanneer wij het rijk- en grootzijn in de wereld
aandachtig beschouwen, dan zijn wij wel eens verontweerdigd over de trotschheid en hardvochtigheid der
grooten; soms ook moeten wij lachen om de beuzelarijen, waar zij zich mee paaien en opzetten , doch meer
nog moeten wij Gods wijze schikking bewonderen,
die bij middel van beuzelingen en nietigheden beweging en werk en welstand in de Maatschappij bewaart.
Is het zoo niet dat een behendige leermeester den
ijver der jeugd prikkelt en gaande houdt door het
vooruitzicht op een prijsken, op een beeldje, ja, op een
enkel goed woord of op een vleienden oogslag ? Daarvoor werkt het kind en denkt niet eens op al het nuttige, goede en grootsche dat het later, dank aan dit
werk, zal stichten en waar de meester nu reeds het
oog op heeft. Een meester die in zijne klas de volstrekte gelijkheid zou willen toepassen en nooit aan
den eene eenige belooning of aanmoediging meer
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schenken dan aan den andere, zou, alle wedievering en
alle werk ' clOoden. Dezelfde missing zou de Maatschappij begaati, die alle ongelijkheid in 't be-zit der
goederen zou,willen'we&remen..
Alleenlijk is het to wenschen, zoowel op-.het groote
gebied der , volkshuishoudkunde als in, het ,erige perk
van eene school of ‘vani een'huisgezin, ,dat de ,gunsten
uitgedeeld' worden naar verdiensten.Niets 'werkt- zoo
verderflijk op den geest van„ het' yolk en maakt den,
rijkdom:meer hatelijk, dari al die speculaties, geldsjathelarijen , en' r waagspeIen, waarbij het blinde toeval
ofwel eene ,weinig eerlijke behendigheid het -go- ud met
voile handen opeenhoopt en van dezen naar generi verplaatst.
Wat de geboorte betreft, die toch ook 4 geene persoonlijke verdiensten n meebrengt, het is wel billijk dat
een kind de vruClite—nigeniet'e van het werk zijns waders,
vermits deze voor, zijn kroost gezwoegd en gepijnd
heeft; Maar het is niet goed, dat, door de maatschappelijke instellingen, de stand` der rijke zoodanig
verzekerd zij, dat deze van -geslacht tot geslacht, -in
volkomene zorgeloosheid, van het ,werk der minderen
kunnen Leven. Voor iedereen is , het werk een middel
tot lijkS- en,zielsbehoud, en' daar niettemin prize natuur
het werk schuwt,' ,is het voor ons alien goed, door eene
zekere' noodwendigheid .er , toe geprikkeld te s wo rden._
En hoeveel sterker zou'de`Maatschappij niet gebouwd
zij n, indien groote fortuinen ook groote verdiensten tot
grondslag_ hadden

K DaYVERS.
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Volledige uitgave door Dr J. A. STOETT,
P. N. Van Kampen en zoon. Amsterdam.

heeft geen beweging meer bijgedragen
tot het heropbeuren der belangstelling in de
schrijvers der XVIIde eeuwsche pleiade, dan
die revolutionnaire beweging der nieuwe Gidsianen in
Noord-Nederland. Het lijkt een paradoxe te zijn,
omdat we te veel onze nieuwe beweging in de letterkunde verwarren met de Fransche romantiek, terwijl er
volstrekt geen punt van vergelijking tusschen die twee
bewegingen bestaat. De Fransche Romantische school
is een eenheid geweest : al hare aanhangers hadden
een ideaal, volgden een zelfden regel; zij waren zoo
absoluut in hun terugkeer tot de Middeleeuwen, als de
classieke school van Lodewijk den XIV absoluut was
in haar putten uit de Latijnsche of Grieksche bron.
Hugo, de Nerval, Gautier, St. Beuve, Musset waren
bijna niet vrijer dan Racine en Corneille.
Onze Nederlandsche jonge richting is niet ont.
staan uit een strijd tegen de classieke voorgangers.
Het is een revolutionnaire warboel geweest, een strijd
tegen iedereen en tegen alles, en het hevigst hebben
de Jonge Gidsianen op hun eigen vrienden en aanhangers gescholden. Het w as volkomen anarchie,
en juist omdat die jongste richting niet gebonden
was door een wel bepaald ideaal, door een vasten
regel van estetica, heeft zij het mooie gezocht overal
ELLICHT
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waar het te vinden was, en zoo hebben wij die jonge
dichters zien huldigen bij Maerlant, bij Vondel, bij
Hooft, bij Bredero, bij Roemer Visscher, van Haren,
Bilderdijk, bij andere dichters nog, wat er verheven,
zangerig of mooi in is (1). Aan Hooft wijdde Albert
Verwey een Bloemlezing met notas die wijzen op
de schoonste brokk en uit zijn werk, die de muziekaalste verzen onderlijnen, en dat de jongeren zoo
aian hun voorgangers met onpartijdigheid het recht
schonken dat hen toekomt, dat moet die jongeren
tot eer strekken en ze wat van hunne excentriciteit
doen vergeven. Het was immers ook gansch natuurlijk
dat hunne sympathie zonder aarzelen 'ging tot dichters
als Maerlant, Vondel, Hooft; want Maerlant met zijn
kloeke sociale denkbeelden; Vondel met zijn epischen
zwier, Hooft met zijn aristocratische fijnheid en zijn
zangerig vers, moesten die jongste school lief zijn
die opgegroeid is in het gewoel van den hedendaagschen socialen strijd , die zich vooral laat verleiden door de hooge voorname denkbeelden en die
bijzonder hecht aan den zangerigen onberispelijken
vorm.
« Muziek, zegt Albert Verwey, is de eerste,
alle andere inhebbende, indruk van een dichtstuk :
in de heele muziek zijn 'de saamstellende rhythmen.
Stelliger, absoluter muziek dan alle Hollandsche
is de Hooftsche; — fijn strakker saamstellingen van
rhythmen zijn er niet in Hollandsch vers.
Daarom is, voor wie artiest met de taal is, Hooft
lievelings-poeet. »
Men heeft ze maar te grijpen die zangerige
liederen die zoo talrijk voorkomen in Hooft's gedichten,
en het meest bekende is wel dat diep ingrijpend
lied, dat aan een zachtwiegenden muziekalen rhythme
een waarlijk aandoenlijken indruk paart.
(I) Nederlandsche Dichters met proza van ALBERT VERWEY.
Bloemlezingen met versierd titelblad en vignetten..S. L. van Looy.
Amsterdam.

GEDICHTEN VAN P. C. HOOFT.

73

Sal nemmermeer gebeuren
Mij dan nae dese stondt
De vrientschap van u oogen,
De wellust van u mondt?
De vriendtschap van u oogen
De wellust van u mondt,
De jonste van u hartgen
Dat voor mij open stond.
Soo sal jck nochtans blijven
U eewich onderdaen,
Maer mijn verstroyde sinnen,
Wat sal haer annegaen.
Mijn sinnen mogen swerven
De leijde lange tijt.
Nu sij, mijn Overschoone,
Syn haeren leitstar quijt. Enz.
Die zang van Hooft behoeft geen muziekale
notatie, het lezen alleen is zingen en wie eenmaal
dat gedicht las, zingt het na lange jaren nog, als
het komt opwellen uit het diepste van het hart, gelijk
zekere beroemde melodien die men eens hoorde, van
tijd tot tijd herboren worden in het geheugen en
zacht geneuried worden. De dichters die de Iris van
Perk huldigden konden niet onverschillig blijven voor
de muziek van Hooft's lied.
Wat Hooft ook bijzonder sympatiek moest maken
aan dit geslacht, dat van dichter of kunstenaar een
veel omvattende kennis eischt, zelfs wetenschappelijke
-kennis, was de hooge ontwikkeling van den dichter.
Hij kreeg overigens het goede voorbeeld van
,zijn vader, die alhoewel koopman, een zeer ontwikkeld man was die ook de pen voerde en een bundel
« Memorien en adviezen » schreef. Doch wat belangrijker is en wat dien koopman tot eer strekt, 't is
dat hij noch geld noch moeite spaarde om aan zijn
zoon een hooge ontwikkeling te laten genieten. Pas

74

GEDICHTEN VAN P. C. HOOFT.

zeventien jaar oud, Het hij zijn kind een, lange rei,s
ondernemen, een reis welke drie jaar duurde'en gedurende dewelke de jongeling, Frankrijk, Italie en
Duitschland bezocht. En toen Pieter Cornelis in
betrekking geweest was met die twee voOrname beschavingen die dan nog toongevend waren in Europa,
de Fransche en de Italiaansche, toen hij reeds door
gedichten vollyrischen zwier, door zijn drama Achilles
en Polyxena, door zijn'stel van Theseus en Ariadne
en zijn herderspel Granida, blijken gegeven had
van een oprecht letterkundig' talent,' toen ging hij
nog in' de -rechten studeeren ' te Leiden.
Ook fachtten de Staten van Holland en de Stadhouder hem niet ' te jong om, hem tot Drost van
Muiden te' benoemen, een bediening die hem als
rechter en als officier moest doen optreden.
Het slot te Muiden is dan geworden wat het onvermijdelijk warden moest ander de leiding van een
ontwikkeld man als Hooft een centrum van kunst
en wetenschap. een vorst- van den geest heeft
Hooft er geregeerd met naast zich zijn geliefcle vroiiw,,
Christina Van Erp,
een vorstin van bevalligheid.
Het slot , te-Muiden is niet een cenacle geweest van
wederzijdsche ophemeling, al zwaaiden de dichters
er zich soms complimentjes toe; maar we zijn in de
XVII d e eeuw, de eeuw der hoffelijkheid , — het is
niet geweu est de zetel van een « coterie » van enkel
letterkUndigen, maar een centrum, waar , de zangeres
Duartes geleerden vergast;te op hare prachtige stem
en waar de geleerden als Barleus', Vossius, Reael,
niet te stroef waren voor dichteressen als Anna en
Maria Tesselschade Visschers.
Ook was het als Drost, van Muiden dat Jacques
Perk, een der verdienstelijkste dichters der jongste
richting, Hooft huldigde in een gedicht 'dat hier
volgt en dat een der , prachtigste hulden is die door
het jonge geslacht,' aan den zeventiendeeuwschen
lyrischen dichter werd gebracht.
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De 'schim, van P. C. Hooft.
1k heb de schim des drossaarts aangeschouwd.
Groot schreed hij ,voort, het lokkig hoofd omblonken
Van ronden gloed en geluw-glanzend goud,
Gelijk een god, in mijmerij verzonken.
Hoog, van de schoudren opwaarts, rees zijn leest
De schaar te boven, die, van vreugde dronken,
Bijeengevloeid was tot zijn heugnisfeest.
En waar zij hem bewondering - betaalde,
Loeg hij den hemel aan, de zonne 't meest,
Die wederlachte en alles overstraalde.
Een minnedicht speelde om den fijnen mond,
Doorhonigd van gezang , uit de oogen daalde
Zijn schalkheid, die geen droefenis verstond.
En over 't welvend voorhoofd der gedachten
Waarde eene waarheid, zwevend nog en bont,
Waar 't klare woord en de effen verf op wachten.
Dus trad hij aan, in onrustzwangre rust.
Daar langs zijn fulpen dos de blikken lachten
Der zon, die hem tot dichter heeft gekust.
En zoo ontving, wiens roem deez' dag vervulde,
Op 't grauwe slot — zijn woonstede — onbewust,
Den dank zijns lands, der eeuwen eeuwge hulde.
Neen, mijn doel is het niet, zelfs een kort overzicht
te geven van het leven en de werken van P. C. Hooft,
C. Busken Huet in zijn Litterarische Fantasan en in
zijn Land van Rembrandt en A. J. Alberdingk Thijm
in de Dietsche Warande, leverden onverbeterlijke
bijdragen, de eerste over "Hooft's kunst, de tweede
over Hooft's leven.
Maar wat ik won, is u aantoonen hoe juist van
pas komt, te midden dezer herboorte van de waar,
deering voor dien prins der zeventiendeeuwsche
pleiade, de nieu' we uitgave welke de firma P. N.
Van Kampen en zoon, van zijn gedichten en tooneelspelen bezorgde. Zulk een uitgave als uiterlijke
executie paste den aristocratischen Hooft : twee lijvige,
maar handige boekdeelen, in een ernstig grijs kleed,
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,een middelmatige, fijne letter die leesbaar is en tevens
toegelaten heeft om in een betrekkelijk klein formaat
ste deel LXXX, 419 blz. en 2 de deel 493 blz.) al de
gedichten van Hooft te verzamelen en er nog heel
wat belangrijke nota's bij te, voegen. Het is een
waar stoffelijk genot deze uitgaven te doorbladeren,
welke versierd is met een portret van den Drost
van Muiden, gegraveerd door Houbraken naar de
schilderij van Mierevelt.
Is de stoffelijke uitvoering zoo volledig onberispelijk, even min laat deze uitgave uit een wetenschappelijk oogpunt te wenschen over. Aan Dr F. A.
Stoett drodg de firma Van Kampen en zoon de taak
op de eerste uitgave van P. Leendertz' « G-edichten van
Hooft » opnieuw te bewerken. Dr F. A. Stoett nam de
Inleiding over van Leendertz die zulk een belangrijke
studie leverde over de Handschriften, de eerste uitgaven en de taal van Hooft's gedichten, Fen voegde
,er een tweede inleiding van zijne hand bij achteraan,
waarin hij het handschrift bespreekt : Comoedie en
-tragoedien off speelen van Pieter Hooft, dat door DrJoh.
Bolte, op de koninklijke bibliotheek te Berlijn werd ontdekt. In het eerste deel liet hij talrijke aanteekeningen
verschijnen, een studie over de wijzen en melodien der
Liederen van Hooft en een Register; achteraan het
-tweede deel komen insgelijks aanteekeningen, bijlagen,
vroegere lezingen van het handschrift en varianten
voor.
Aan den voet van iedere bladzijde worden de
verouderde woorden verklaard, wat aan niet ingewijden de lezing vergemakkelijkt ; en zoo verdient
-deze nieuwe ultgave van Hooft's gedichten eens te
sneer den titel « een gedenkteeken » dien C. Busken Huet aan de eerste uitgave van Leendertz gaf
en behoort zij tot die standaardwerken welke een
beschaafd Nederlander naast de andere werken van
wereldliteratuur in zijne bibliotheek hoeft te bezitten.
HENDRIK DE MAREZ.

****A**gttit**:
KERSTNACHT.
..........V....

I.
Nu wilde ik schooner wel een doek zien malen,
Dan 't ooit op gulden drieluik Memling deed,
De Meester, die — zoo waar en werklijk — weet
Uit stof te wekken hemelsche idealen.
Een' stal... die ruim en rijker schijnt dan zalen
Op zuilen rustende en met goud bekleed ;
Een Maagd... die nooitgesmaakte lust en leed
Uit de oogen van haar Kindje in 't hart voelt stralen;
Een' man... die buigt en bidt, wijl achter hem,
Strakstarend, herders, herders binnendringen
En boven — uit een lichtwolk — Englen zingen,
Die, hoorn en harpen huwend aan hun stem,
Rondzweven om en bij in wijde kringen h..
0 wonder stalleken van Bethlam !

II.
Nu wilde ik wel een hooger lied gevonden,
Dan Vondel's Kerstnacht, waar — met gloed en klank
Der psalmen — klinkt en ruischt der Englen zang
En 't lieve lied, ontvloeid aan herdersmonden.
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De God, die hooger troont dan 's hemels ronden,
Ligt in 'een krib bier neder, klein en krank;
De mensch, in schuld en schande, ziek van zonden,
8taat op, met licht omkleed, in onschuld blank.
0 wondre wisseling, waar de eer van God,
Door Satan's list verdonkerd en bespot,
Haar hoogsten glans bij, haalt , en helste gloren!
Waarbij de mensch 't onzeglijk zoet genot
Des vredes wederwint, zoo lang verloren!...
0 Kind, Godmensch, in 13ethleEm geboren !

En 'k ging, in dank verslond.en en gebeden,
Verzuchtend naar het' doek en nda r het _lied,
Dat it, zoo hoog, zoo schoon mij droethde, en niet
zOu zien noch hooren hier,beneden.
Ach nooit!
Hoor ! 't klokkenlied voor Kerstdag's plechtigheden,
Hoe blijde en hoog het uit den toren schiet !
Hoe blijde 't light, dat op en om mij vliet
En speelt in 't ,gOud Van kelk en outerkleeden!
Verheeyner f nog en voller lief en blij,

Wat Christue Bruid haar boezem liet ontstroomen
En 'biddend zeggen, zingen-laat 'door mij,
Dan zijt Ge, in heimnisvolle stilte, Gij,
lieflijkheen gekomen...
Mijn God, met
En 'k schouwde en, hoorde meer dan ik'dierfdroomen !
Kan. ElfG. DE LEPELEER.

ONDER 'T AFDAK.

Het vlaagt en 't regent en de ruwe jongen
door 't machtig onweer uit het veld verdrongen
vlucht onder 't afdak waar hij kil en koud
op zijnen hoepel leunt. De weedom houdt
zijn wilde ziel, zijn levendheid gevangen.
Hem knelt en knaagt een onafschudlijk bangen,
een' duistre en onverstaanbre zielepijn.
Hij weet geen reden aan zijn treurig zijn.
Verdonkerd is het uitzicht om hem henen,
als waar' zijn blijde zon voor goed verdwenen.
Het ruischt om pereboom en somber huis.
Het hoelt en stroelt uit goot en regenbuis.
Hij haait en draait- en, in gepeis verloren,
delft met den voet in 't mulzand diepe voren.
Hij trommelt op een' ijdle ton en wekt
een doffen klank. Zijn waatrig oog ontdekt
de duistre balken onder bloote pannen,
de doode rijzels uit den hof verbannen,
verstorven sperren aan het stof gewijd
en ouden slenter uit den ouden tijd.
Niets brengt ontwaking voor zijn doode geerten.
Daar zit een zwaluwrei te wikkelsteerten.
op eenen dweersbalk, even mat en loom.
Doch 't gaat aan 't beetren. Uit den pereboom
ontwipt een musch en door den mist der vlagen
hupt zoevend over erwt- en vlinderhagen.
Het duurt niet lang. Heirnzinnig valt een zoen
van licht, een schemer in het levend groen.

So

ONDER 'T AFDAK.
De schemer groeit; de zware wolken scheuren.
De' regen stroelt en straalt met duizend kleuren.
De groenselhof stoort dampend door de lucht.
De zonne Brandt; en met een puf, een zucht,
een zenuwschok ontwaakt de lamme jongen
en speerst den regen door met wilde sprongen.
D. VANHAUTE.
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28 en 29 December 11. woonden wij te Rome eene
weienschappelikebleenkomst bij van Italiaansche katholieken, een Congres in 't klein. 't Was de jaarlijksche algemeene vergadering van de « Katholieke Italiaansche
maatschappij ter bevordering der wetenschappelijke studien .
De wetenschappelijke beweging aan dezen kant der
Alpen, en in 't bijzonder, de toestand der Italiaansche katholieken in dit opzicht, zijn weinig in Belgie bekend; daarom
dit beknop verslag.
Maar vO6raf eenige woorden over de bovengenoemde
maatschappij.
Wie een weinig op de hoogte is der wetenschappelijke
ontwikkeling dezer laatste jaren, kent het Leogesellschaft
der Oostenrijksthe en het Gorresgesellschaft der Duitsche
katholieken, twee machtige vereenigingen, die niet alleen
kostbare bijdragen geleverd hebben voor den vooruitgang
der verschillende takken der wetenschap, maar bovendien
hebben bewerkt dat niet langer de wetenschappelijke studien
als 't ware een monopolium bleven der onverschilligen of
der ' kerk- en godsdiensthatenden in de Duitschsprekende
gouwen.
De noodzakelijkheid eener dusdanige instelling voor
Italie werd door de katholieken dezer streek sinds lang
gevoeld : gemis aan persoonlijk initiatief, gebrek aan onderstand en vooral aan geld — 't eeuwig nervus belli — de
inbeslagneming van alle hulpmiddelen. door een der Kerke
vijandelijk staatsbestuur; al die redenen noodzaakten en
dwarsboomden tegelijk eene nauwere vereeniging onder
de Italiaansche katholieke geleerden.
Sommige mannen met diepen geestesblik en vurig hart,
P 27,
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dachten dat de_ moeielijkheden bestudeeren en betreuren
tot niets hielp; zij sloegen de hand aan 't werk, al, ware
slechts om eens te beproeven, en, ter gelegenheid der
Volta-feesten in Como, September 1899, kwam tot stand
de Katholieke Italiaansche maatschappl tot bevordering der
wetenschappellke studien.
De grondleggers dezer maatschappij waren de doorluchtige Bisschoppen van Padua en Pavia, samen met
Prof. Tondo der hoogeschool van Pisa.
Het doel der maatschappij kunnen wij samenvatten in
deze zinsneden nit hare standregelen : « overtuigd dat,
tusschen de openbaring, behoed en verklaard door de Kerk,
en de uitslagen der wetenschap, nooit en geen de minste
tegenstelling kan heerschen, verklaart de maatschappij in de
behandeling der verschillende wetendheden streng wetenschappelijke methoden te volgen, tevens gehoorzame afhankelijkheid van den h. Stoel belijdend ». Daarom wil zij
door alle middelen de wetenschap in overeenstemming
met het geloof bevorderen en verspreiden onder de Italiaansche katholieken, alsook nuttige briefwisselingen aafiknoopen en onderhouden met de beoefenaars der verschillende
vakken en de menigvuldige geleerde genootschappen van
Italie en elders. »
Om niet verder uit te weiden over , de inrichting der
maatschappij, zullen wij erikei zeggen, dat, voor het geleerd
werk, zij geplitst is in vijf afdeelingen, de I e voor godsdienstige, wijsgeerige en apologetische studien; de 2de voor
maatschappij-, huishoud-, rechts- en staatkunde; de 3de
voor natuur- en wiskunde; de Ode voor geschiedkundige en daarvan afhankelijke studien; de 5e voor taal-,
letter- en schoonheidkundige wetenschappen. De afdeelingen zijn, ieder voor haar vak, gansch zelfstandig in den
schoot der maatschappij, zij bestaan uit gewone, briefwisselende, bijdragende en eereleden, 'en hebben een eigen
bestuur.
Deze maatschappij dan was het, welke, bij 't sluiten
der I 9de eeuw, een aanzienlijk getal van Italiaansche vakmannen te Rome verzameld had om er, zooals Card. Parocchi
in de openingsrede zegde : « middelen te beramen voor
doelmatiger maatschappelijke inrichting der katholieken op
het gebied van kunst en wetenschap.
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Wij bepalen ons overzicht tot de hoofdgedachten welke
in de verschillende afdeelingen werden vooruitgezet en vetdedigd.
In de eerste afdeeling hoorden wij eene fijne redevoering van Mgr. Talamo ,over een « volledigen terugkeer tot
de wijsbegeerte van S. Thomas. »
Voorzeker de algemeene beginselen van den Engel der
School, welke slechts de uitdrukking zijn der eeuwige waarheid, dienen aangenomen en tot richtsnoet gehouden te
worden der wetenschap; voorzeker de positivistische school
van Aug. Comte, die zoogezegd slechts aanneemt wat vatbaar is, en de afgetrokkene (maar toch door waarneming
afgeleide en dus op het wezenlijke steunende) beginselen
der rede wegcijfert, loopt in een verkeerd spoor en kan
de wetenschap tot geene zaakrijke daarstelling voeren ; voorzeker het ultra-rationalisme is gansch onredelijk waar het
geene wezens en krachten aanneemt wier wezenheid, ik
zeg niet wier bestaan, het natuurlijk bevattingsvermogen
van 't menschelijk verstand te boven gaan : maar waar
Mgr. Talamo ons, als tot het ideaal der voorstelling en
gedachtenuiting, wil terugvoeren tot de redeneeringswijze
van S. Thomas in zijne beide Summa's, daar kunnen wij
niet nalaten eenig voorbehoud te maken. Ook kunnen wij
moeilijk instemmen met den geleerde, die den wensch uitte
overal weer het Latijn als voertaal der wijsbegeerte in voege
te brengen. Wel moet men thans, om op de hoogte der
-wetenschap te blijven, vier of vijf talen machtig zijn, maar
die noodwendigheid bestaat voor alle andere vakken, en
de geest drukt zich natuurlijk beter uit in eene levende,
gesprokene taal.
Volgaarne stemmen wij in met een anderen geleerde,
die van gedacht was dat de katholieken (over 't algemeen)
niet genoeg belang hechten aan de werken en stelsels hunner
tegenstrevers, en al te gemakkelijk over hunne bezwaren
heenstappen. En zou 't niet doeltreffender zijn, om ze te
bevechten, stand te nemen op hun eigen terrein, en aan
te toonen hoe al de zekere, wetenschappelijk bewezene
gegevens der menschelijke kennis, op welkdanig gebied ook,
niet alleen de leerstukken der openbaring en het bestaan van
het bovenstoffelijke, niet omverwerpen, maar ze op velerlei
Nvijze staven en bekrachtigen?
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Terecht drukte een spreker "den wensch- uit Oat er ten,
dienste der wijsgeerige studieri f een' beknopt, saprijk hand
bock zou worden, samengesteld voor elk der menigvuldige
wetenschappen,, uit wier gegevens, vooral in de zielkunde
en cosmologie, de wijsbegeerte grootendeels hare besluiten
moet ‘afleiden. 't Is immers in deze takken der wijsbegeekte,
dat de, leer van St. Thomas vaak onvoldoende is, ter oorzaak
van de onrijpheid der natuurlijke wetenschappen in zijnen tijd.
En met dezen wensch dient een andere samengeknoopt,
welke geopperd werd in de afdeeling' der natuurlijke wetenschappen. Allernuttigst namelijk , zou het wezen indieh door
bevoegde geleerden, in ieder vak,vastgesteld werd wat in hunne
wetenschap ' onbetwistbaar zeker dus thetenschappe4k, wat
verInoedelijk of aithans niet Onwaarschijniiik, wat ,,geaagd
of zeker verweipelijk is. Alsdan zouden' vele blinkende
wankelende Aheorien, zulke onhebbelijke' ,verwarritig onder
et- is spraak van gewetensvolle geie,--;rden!
de geleerden,
niet meer veroorzaken. Over de wijsbegeerte van St. Thomas,
deed Card. Parodchi nog opmerken, dat de Paus, in zijnen
wereldbrief CEterni Patois aanbevolen heeft de wijsheid van
Thomas te volgen sapientiam Thomas sequimini », en vol-c
sitekt geen slaafsche navolging heeft voorgeschreven. Bus
re.kening gehouden van de leering der andere degeiijke wijsr
geeren, en niet minder van de ontwikkeling , der 'liatuuriuke
wetensChappen!
In, "de 3 e afdeeling werd er geredetwitst over de vraag
« of 'de riatuurwetenschappelijke studien- onder apolog;etisch
oogpunt moeten gevoerd worden. Algemeen was men van
gevoelen dat de apologie den gang der iuiver wetenschappe;-liike werken niet mag leiden, maat clat; in afzonde-ihike
schriften, men moet uiteendoen al wat de wetenschap ten,
dienste stelt der openbaring, en de drogredenen ` bestriiden,
door welke valsche geleerden de tegenstelling tussc hen geloof
en rede ,willen ganglaaar, maken.' ,Ook werd er cep gedrukt
da(cle -katholieke geleerden, in welkdanig yak van de vet'en=c
schapt; krachrig en degelijk zouden meewerken -tot ,dier
vooruitgang.
Praktisch vooral werd er gehandeld _in de, afdeeting der
geschiedkunde. Pater Erhle S. J:, bestuurder ,, der Yaticaansche bibliotheek, stelde een doelmatig, plan voor tot oprichting
Keener historische school voor Italie, om te putten in de zoo
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rijke bronnen voor geschiedkunde, welke Italie, en vooral
Rome, bezitten. Frankrijk heeft zijne Ecole d' Athênes et de
Rome; Duitschland zijn Hi storisches Institut ; het GOrrisgesellschaft heeft hare nederzetting te Rome ; POlen, Noor-wegen en Denemarken oriderhouden wetenschappelijke navorschingen in de Italiaansche Archieven; Engeland en Belgie (I)
staan op het punt een dergelijke school in Rome te vestigen :
zou het katholiek Italie achterblijven tegen de andere landen? .... De geleerde en ondervindingrijke bibliothecaris van
het Vaticaan wit dan zulke school voor Italie doen oprichten
met het tweevoudig doel aan jonge geleerden de laatste volmakende opleiding tot geschiedkunde te verschaffen, en tevens
geschiedkundigen arbeid vooruit te zetten en nuttige werken
voort te brengen. Gezien hebbende dat soms de geleerden, na •
hunne studien en navorschingen te Rome op kosten van Staat
of bijzondere maatschappijen voltrokken te hebben, later geen
levensonderhoud vinden in de geschiedkundige studien, en
deze daarom laten varen, meent hij, dat er voor de leden
dier school vaste plaatsen moeten gevonden worden als
archivaris of bibliothecaris in openbare, kerkelijke of bijzondere instellingen. Daarvoor moet de Katholi eke Italiaansche
Maatschajpi zorgen. Ik vond dit gedacht zoo praktisch
dat ik gemeend heb het te mo_eten meedeelen. Moge het
toepassing vinden bij de inrichting uwer Belgische School! ....

(I) Althans zoo bevestigde P. Erhle. Zou het eindelijk waar zijn?...
E. H. A. Cauchie, prof. aan de hoogeschool te Leuven, in een verslag
in het Congre's archeologique et historique de Tournai in 1895, drukte
zich daarover uit in dezer voege
Meerrnaals had ik gelegenheid met eigen oogen de ontelbare
rijkdommen te aanschouwen en het wetenschappelijk bloeien (op geschiedkundig gebied) te bewonderen, waar Rome hedendaagsch getuige van is.
Iedermaal gevoelde ik zulk een levendig verlangen Belgie de andere landen
te zien navolgen en op zijne beurt eene neerzetting van geleerden te stich.
ten, dat ik rnij niet heb kunnen weerhouden aan het Staatsbestuur onzes
lands de stichting voor te stellen eener Belgische School (voor geschiedvorsching) te Rome. De Koninklijke commissie voor geschiedenis van
Belgie heeft aan dit gedacht het welwillendst onthaal geschonken en
weleer zijne Bulletins ten mijnen dienste gêsteld om het te ontwikkelen...*
(Zie A. Cauchie, Missions aux archives vaticanes, getrokken nit de
Comptes-rendus de la commission royale d'histoire, 5 0 serie, II. 1892).
En wij zijn nu reeds in 1901 en nog is de Belgische school te Rome een
desideratum! Nochtans hebben wij vernomen dat de Paus het verlangen
der Belgisehe geleerden te gemoet gekomen is, en er/onderhandeld wordt

cid jaar nog de betrachte school te stichten.
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In deze afdeeling werd ook besproken wat er nuttiger
zou wezen, of voorbereidende histOrische werken te leveren.
(teksten van oorkonden enz.) of samenvattende en voor- stellende werken? Men kwam overeen het 'te houden bij
werken omtrent de bronnen der geschiedenis. Daar het
onmogehik is volledige geschiedenissen te schnjven alvorens
al de daartoe vereischte bestanddeelen aan 't licht gebracht
en bewerkt zijn.
De 2 e afdeeling, voor staathuishoudkunde enz., hoewel
hare stof tot hevigen strij d scheen aanleiding te moeten
geven, en men er welhcht praktische beskiiten had mogen
van verwachten, leverde niets heel belangrijks. leder toch
is, alvorens vooruit te werken, in afwachting eener nieuwe
EnCykliek over het maatschappelijk vraagstuk, welke reeds
van over meer dart twee maanden als aanstaande voorzegd
wie weet
werd, en van welke verscheidene dagbladen,
de veruit welke bron en met hoe veel gegrondheid ?
—
moedeliike hoofdtrekken hebben meegedeeld. De vergadering
besloot dat er moest Lbelet worden dat de katholieke werklieden deel urtmaken„ van sociali,stische of anders gezinde
Camere di Lavaro ;en dat men zulke instellingen op uitsluitelijk
....— katholieken grond overal moest oprichten. Hierover
werd nog al hevig getwist, zoodat de tijd niet toeliet andere
brandende vraagstukken te behandelen.
De 5 e en laatste afdeeling, leverde insgelijks geen groot
belang, en deed enkel uitschijnen dat in opzicht van letterkundige werken de Italiaansche katholieken verre ten achter
staan bij hunne uitheemsche broeders. Maar dat zal beterem
Om te eindigen een woord over eenige praktische gevolgen of voornemens der katholieke Italiaansche maatschappij
tot bevordering der wetenschappelijke studien en hare
congressen.
Van of hare gronding bezit de maatschappij twee befaamdetijdkhriften, een yoor staathuishoudkundige studien : la Rivista
internazionale, bestuurd door Mgr. Talamo, en! la Rivi ski di
scienze fisiche e maiematiehe, degetijk wetenschappelijk tijdschrift
voor, natuurlijke wetenschappen bestuurd door kan. P. Maffi. In
het laatste Congres werd besloten voor de letterkunde als,
orgaan aan te nemen Aten eo, tijdschrift met jonge, versche
strekkingen, onlangs door de christene volksgezinden van _
Florentie naar Rome overgebracht, als bijschrift van hunne,
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Cultures Sociale (i). Voor de andere takken der wetendheid
besloot men onder doorloopende nommering, en zonder
tijdstellende verplichting, degelijke werken uit te geven, en
dit bij middel der Maatschappl voor boekuitgave, onlangs door
de christene volksgezinden te Rome gevestigd.
Ook besloot men de hand aan 't werk te slaan om in
de verschillende Universiteitssteden eenen leerstoel op te
richten voor christene wijsbegeerte (2), opdat de katholieke
studenten die verplicht zijn in de Staatshoogescholen een
godloochenend en -hatend onderricht te hooren, hunne goede
beginselen zouden kunnen hertemperen en aanvullen.
Blijkt het niet uit het hierboven gezegde dat de Italiaansche katholieken bezig zijn de stramheid, waarmee de
katastroof van 1870 hen scheen geslagen te hebben, af
te schudden ? Al te lang hebben zij het gehouden bij praten
en academizeeren : werken zij in 't vervolg hunne leuze!
PAOLO GENTILI.

(I) Tweewekelijks tijdschrift voor sociologie en staatkunde, onder
bestuur van pr. Romolo Murrz, die tevens, samen met Don Albertario,
bestuurder van het dagblad 1' Osservatore cattolico, de leider is in Italie
der christen-volksgezinde beweging. Het komt met zeer vooruitstrevende
gedachten op de baan, daar waar de Rzvzsta internazionale een orgaan
der conservatieve strekking zou mogen genoemd warden. Prof Toniolo
is als de band tusschen beide, maar helt toch meer over naar de
jongeren.
(2) lets dergelijks bestaat te Milaan onder den naam van circolo
cattolico di studi filosofici. Hier geeft P. Matiussi S. J. aan de katholieke Universiteitsstudenten hooggewaardeerde lessen van wijsbegeerte,
terwijl Toniolo, zoo we 't goed voor hebben, er voorlezingen houdt
over huishoudleer.

BOEKENNIEUWS.
Bundels en Bundeltjes. Droomen en Rijmen. Indrukken en
Zuchten. Stormen en dringen. Zoeken, en tasten. Leven en Lieven.
Laat maar gaan! Laat maar begaan !
Werkend worden wij `fabrikanten
zegt het Latijnsche spreekwoord. poor last tot lichti Door
A opstreven naar iets hoogs zal de e baaierd-» zakken, zegt De Clercq.
_
Waaruit een nieuwe God nieuw licht zal schepcen »
Ziehier eenige dier jönge geesten, niet zonder talent, welke, met
democratischen zip ; naar den e nieuwen God » zoeken.
C.- S. Adama van Scheltema, Een Weg van verzen (Amst: Soep).
Fr. Bastiaans, Natuur en Leven (Amst. Van Looy).
Rene De Clercq, Ideaal. Een sonnettenkrans (Gent,- Siffer).
E. B. Koster, Tonen en tinten (Hilversum, Neyler en Reddingius).
J. B. Schepers, Bragi (Amst. 'Van Looy).
Ziedaar eenigen uit velen die onzen schoonheidszin zoeken te
£treelen en sums daarin ' gelukken.
De heer Scheltema laat e de geuren van den zomer spelen met
schimmen van de matte maan », terwijl e de gulden maan » verder haar
paarlend licht glooit (sic!) als zilvren dauw ; dan rijst de storm, die
,zijn oorlogshorden zamelt, en dan een wolk - als een oorlogschip met
zonbeslagen boeg ».
Andere dichters zijn weer zachter gestemd. Schepers en Bastiaans
zoeken hunne schoonheden op de heiden van Brabant. De eerste
knoopt daaraah een beeld van Noordsche godenleer. Bragi 'is de onechte
,zoon van Wotan. 441ij koestert « -kinderliefde » voor Idoena, maar
c jongelings-verlangen voor Hilda. Hij sneuvelt waarna Hilda hem
ten hemel voert en met... Idoena vereenigt. Olympus-lucht ontbreekt
hier niet, maar wel Brabantsche heidegeur.
Meer, lokaal-idyllisch zijn Lie natuurbeschrijvingery van Bastiaans.
Zijne gedachten en vormen zijn veel ongezochter dan die van eerstgenoemden jongen -dichter., Er is, meer
Natuur en leven » in.
Ook Koster is alweer een landschapschilder.
Beter is die eenvoudigheid dan halfbakken karakterschilderingen
suet oorspronkelijkheid ». Overigens is de _heer Koster een man van
studie, die het tot iets wezenlijks brengen kan.
De:heer Scheltema is ook zoekend en tastend. Hij zegt gekomen
te zijn tot se het geluk eener, volkomen overgave (zonder yerdere uitlegging), en toen heeft hij 'zijne verzen uit den oorlog" '», van a zijn
binhenste opgeschreven ». Moge hij tot vrede geraken !
De Clercq heeft 'die e overgave », schijnt het, - niet bereikt. Zijn
gedicbten zijn vol storm (Sturm and Drang) zoekend, (als gezegd)
naar eenen a nieuwen God ». Overigens is ' de grondgedachte der
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sonnetten niet of te keuren. Door liefde en vrijheid wil De Clercq een
kunstenaar worden. Dat is zeer aannemelijk banden en verveling of
afkeer laten de dichterlijkheid niet , opkomen, of men moet een Silvio
Pellico zijn.
De dichter had ons evenwel zijn gedacht wel wat duidelijker
kunnen uitdrukken. Wat soort vrijheid, wat soort liefde -bedoelt
hij ? Er is zoo van allerlei in die zaken... Wat er van zij, De Clercq
heeft wezenlijk dichterlijken -aanleg, levendige fantaisie, deep gevoel,...
Nu komt nog het overige, hopen wij, later.'
Gheel in Beeld en Schrift, door den E. H. JANSSENS, school-opziener. Noch door zijn uiterlijke, noch door zijnen inhoud is dat
boek een gewone dorpsgeschiedenis. Het is niet alleen eene pracht-,
het is ook eene kunstuitgave. Vooral de platen, die S te Dymphna's
leven en marteldood voorstellen, wekken ooze belangstelling.
Als beschrijving der schoone gemeente, zal het boek aan alle
Gheelenaars tot een aandenken strekken, dat vele bewoners van
grootere plaatsen hun zullen benijden. Want weinige groote dorpen,
weinige kleine steden zelfs hebben de eer genoten eenen geschiedschrijver te hebben als den heer Janssens. Hij maalt ons zijne gewezen
verblijfplaats con amore, maar tevens met een helderzienden en vorschenden blik.
Zijne beschrijving is tevens eene monographie, die ons het eenvoudig,
maar nijverig yolk der Kempen zal doen waardeeren en beminnen.
Zelfs wat nijverheid en modernen vooruitgang betreft, staat dat yolk
niet ten achter, gelijk het soms maar al te lichtzinnig geloofd \vordt.
Doch vooral door de roerende Dymphna-legende en door de
beschrijving der zinneloozenkolonie het boek van nationaal belang:
De schrijver bestudeerde de wijze van verpleging, waar te Gheel onze
ongelukkige, in het verstand gekrenkte natuurgenooten het voorwerp
van zijn. Echt zielkundig is deze studie, en strekt niet min den schrijver
als de rnenschlievende , dorpelingen tot eere. De heer Janssens heeft
,eene fijne pen. Zijn stijl is beeldrijk en boeiend, zijne taal rijk en
verzorgd.
Ook zal iedereen, zelfs hij die met Gheel min bekend is, dat
boek met genoegen doorbladeren en er veel in leeren.
Deze prachtuitgave verdient eene plaats in al de bibliotheken van
het Vlaamsche land.
Wij hoorden door sommigen het werk eenigszins bedillen, omdat
de stijl te hoog, de taal niet volksch genoeg zoude zijn. En waarom,
antwoorden wij, zou een schrijver niet gansch den rijkdom en de
,praal van onzen taalschat mogen gebruiken ? Ongetwijfeld moet de
schrijver klaar en eenvoudig wezen, dock niet kaal en armoedig. Hij
moet niet afdalen tot de platheid van het yolk, maar veeleer het yolk
verheffen en het zoo tot zich trekken.
F. D.
Ghee', paradijs der krankzinnigen door Dr FR. MEEUS,
wijkgeneesheer der Colonie, lid der Soc. de mêdecine mentale de
Belgique. — Fr. Delille, te Maldeghem, 1900.
In eene eenvoudige taal vertelt schrijver zeer wetensweerdige,
belangwekkende, bijzonderheden over
Gheel in vroegere tijden.
2. - De huidige Colonie.
3. Gheel, landstreek en yolk.
4. _ Een uitstapken naar de heide.
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5. De zinnelooze.
6. De zinnelooze in vrijheid.
7. Openbare onderstand en familieverpleging.
8. De familieverpleging buiten Gheel.
Voor wie is dat boekje geschreven? D r Meeus antwobrdt in zijne
voorrede. Voor alien wien de zaak aanbelangt, zoo gewonen lezer alsgeneesheer.

En de 'reden?
Van Gheel heeft men in 't algemeen slechts een oppervla.kkige
kennis; » dit voor 't yolk. Maar ook de geneesheeren, en in
't algemeen de hooger ontwikkelden, hebben ook slechts een gebrekkig
en gansch ontoereikend gedacht over Gheel en de familieverpleging
der zinneloozen
Die onwetendheid is voor den krankzinnige noodlottig.
Het doel van D r Meeus is dus het yolk, de geneesheeren inlichten,.
en hun aantoonen, dat Gheel in waarheid een paradijs is voor die
ongelukkigen, dn geen soort ballingsoord, gelijk sommigen het ten
onrechte veronderstellen.
Wanneer men over Gheel spreekt is 't maar al te dikwijls spottend,,
met minachting, en hoe dwazer men 't zich voorstelt, hoe dichter men
zich bij de waarheid denkt.
Hoe geheel anders komt Gheel voor -na de lezing van het werkje
hier ter sprake! Hoe wel ingericht de verschillende comiteiten ; hoe
goed geregeld de diensten ; wat al zorgen, aan de ongelukkigen besteed,
hoe menschlievend, hoe zelfopofferend komen de Gheelenaren ons nu
voor ; dankbaarheid, bewondering verdienen zij, geen spot. Geene vraag
betrekkelijk Gheel, zijne inwoners, zijne zinneloozen kan ons invallen,
waarop wij geen antwoord vinden kunnen in D r Meeus werkje. De
eigenaardige brieven- van zinneloozen, ons een gedacht gevend van
hunnen ongelukkigen toestand, treft meer, dan men wel veronderstellen
zou. Medelijden gevoelt de lezer.
Is 't misschien omdat heel het werkje met warmen gloed, hoewel
zeer eenvoudig, doch juist daarom zoo bevattelijk, , geschreven is? Wij
meenen, ja. Schrijver heeft weinig gezocht naar woorden en zmbouw;
hij heeft geschreven om verstaan, om gevoeld te worden, en 't is
hem gelukt.
W. VERELST.
Diest in den Sanscullottentijd, door F. DI MARTINELLI, vrederechter. Gent, drukk. A Suffer, 1900. Prijs : fr. 3,00.
Een schoon boekdeel van ruim 380 bl. met eene kaart, ons het plan
der stad Diest in 1786 voorstellende. 't En is sedert gisteren niet,
dat wij den Heer Di Martinelli's bedrijvigheid op, het gebied der geschiedenis zijner vaderstad leerden waardeeren. Dit werk bekroont op waardige wijze den arbeid, welken hij zich tot eere van zijn geliefd Diest
getroostte.
Twee vroeger verschenen boekdeelen heeten :
I° Diest in den Patriottentijd (uitgave van 1892), en 2° Diest in'
de 17 0 en 780 eeuwen (uitg. van 1897). — Men zegge ,niet, dat zulke werken
maar een gering getal lezers aanbelangen. Dit is mis alle drij, en vooral
datgene dat wij thans inleiden, leveren algemeen belang op. Bepalen wij,
ons echter bij dit laatste. g Diest » en « Sansculotten zijn twee woorden, die voor den vereerder onzer vrome Boerenkrijgers tal van herinneringen doen herleven. Was Nest geen der brandpunten van den Opstandk
onzer vaderen?... 0 wat spreekt er diepgevoelde vaderlandsliefde uit
Di Martinelli's bijdragen! wat innige verkleefdheid, aan zijne geboorte-
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stitcl! Dit getuige reeds zijn woord vooraf. — Buiten dit en de bijlagen
behelst het boek twaalf hoofdstukken. Het vangt aan met de gebeurte-,
nissen van 1794; het scheidt uit met het Te Deum laudamus van ,i8b2.
— Heerlijk beschreven is de uitweg van Diest naar Scherpenheuvel,
heilige baan... doch op het oogenblik dat de geschiedenis aanvangt,
legeren de Franschen op den Vinkenberg : 't is eene drift roovende raven,
die op de streek is neergevallen. Alzoo staat de schrijver meteen te
midden van zijn verhaal ; want de gebeurtenissen, alle even rampzalig,volgen nu druk elkander op. Och, wat moet dat een levee voor onze
vaderen geweest zijn ! Dit leze men bij Heer Di Martinelli; en hetgeen er
ergerlijks in Diest gebeurde, had ook elders, overal waar de Franschen in
zeker getal legerden, plaats. Belangrijk in alle opzichten zijn de hoofdstukken, waarin de schrijver van de krijgsverrichtingen der Boeren in en
rondom Diest gewaagt. — De taal van den Heer Di Martinelli is zuiver en
vloeiend; zijn verhaaltrant is boeiend en levendig; de feiten steunen op
degelijke bewijsgronden, want in dat opzicht vooral schijnt de geleerde
en ijverige historicus geene moeite ontzien te hebben, om waarde en
gezag aan zijne bijdragen bij te zetten. Kortom Diest in den Sanseulottenqd is een verdienstelijk boek, dat zijnen schrijver tot eere strekt en voile
aanbeveling weerdig is.
Kan. J. MUYLDERMANS.
Tractatus de Sacramentis in genere, de Baptismo, de Confirmatione, de Eucharistia auctore GUSTAVO LAHOUSSE S. J. — in 80,
p. 822 apud C. Beyaert, Brugis, fr. 8.00.
De eerste tractaat behandelt de algemeene leer der Kerk over de
Sacramenten. Het bestaan (bl. 84); de samenstelling (bl. i i4); de werking
der Sacramenten (bl. 169); de wijze op welke zij de genade voortbrengen
(bl. 237), de insteller (bl. 262), de bedienaar der Sacramenten (bl. 309).
Ziedaar de inhoud van den tractaat in zeven hoofdstukken Iverdeeld.
Onnoodig met vele woorden, de aandacht op deze verhandeling te vestigen.
Zij verschaft ons een duidelijk en grondig begrip van de bovennatuurlijke
hulpmiddelen waardoor alle gerechtigheid of begint, of vermeerdert, of
wanneer zij verloren is wordt teruggegeven ; daarom is zij eene noodzakelijke inleiding tot de behandeling van ieder Sacrament in het bijzonder,
welke de algemeene begrippen veronderstelt. Daarbij is deze kennis niet
alleen een onderwijs voor den geest, maar ook een leiddraad op het
praktisch gebied voor den priester, belast met de toediening der Sacramenten.
Wie zich derhalve niet bij eene alledaagsche kennis bepalen, maar
zich rekenschap wenscht te geven van zijne handelingen, kan dit weten.
schappelijk onderzoek niet versmaden; te meer, omdat hetzelve onmisbaar is, indien wij onze ondergeschikten in de leer van Christus behoorlijk
onderwijzen, en deze leer tegen de vijanden der Kerk zegevierend willen
verdedigen.
Geen nuttiger en doelmatiger werk kunnen wij den priester aanbevelen, omdat hem door den Z. E. P. Lahousse de leer der Kerk duidelijk
omschreven en bepaald, scherp en met juistheid geformuleerd, tegen de
aanvallen der ketterij krachtig gehandhaafd, van alle tegenwerping gezuiverd en afdoende bewezen wordt aangeboden en voorgesteld.
De vrije of scholastieke strijdpunten worden niet over het hoofd.
gezien ; integendeel bij ieder stelling vinden wij eene lijst der verschillende
meeningen door de groote theologen breedvoerig verklaard en ontwikkeld.-Een bekrompen geest alleen is in staat deze verhandelingen als nutteloos
en tijdroovend te geringschatten, want zij dragen krachtig bij om de
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geopenbaarde leer in het voile licht te plaatsen, hare grenzen te bepalen
en pare overeenkomst met de natuurlijke waarheden aan te tooneb: Men
rzegge dus' niet dat het genoeg is het dogma te kennen, want deze kennis-,
zal zij voldoende wezen, moet met de min of meer waarschijnlijke
meeningen rekening houden.
Het geleerde work zal wegens zijne uitgebreidheid niet als hand- of
schoolboek kunnen dienen, maar den , professoren ui terst mittig 'zij;n, en
den ijverigeR priester, die zijne , studin in het seminarie begonnen wil
voltboien zeer te stade komen.
Zooals men weet bestaat onder de rechtzinnige theologen een verschil van"gevoelen ,niet omtrent de inwonende kracht der Sacramenten de
genade te bewerken, maar omtrent de wijze hoe deze kracht in werking
treedt. Zijn de Sacramenten physieke of zedelijke ootzaken? De Eerw.
schrijver beweert het laatste (bl. 2 1 2-23 7) in de twee volgende stellingen :
Vraagt men hoe de Sacramenten de heiligmakende genade voortbrengen, -dan antwoorden 'wij eerstens dat de theening,, welke hun eene
physieke werking toekent niet alleen op geene geopenbaarde redea steunt,
maar ook met zich zelve in tegenspraak komt. Derhal v e is het valsch dat
de Sacramenten als physieke werktuigen in de hand 'Gods of een boverinatuurlijk siêraad aan de genade voorafgaand, of de vereeniging der ziel
met de genade, of de genade zelve "veroorzaken.
pe,Sacramenten zijn zedelijker' wijze de bandelingen van Christus,
in wiens naarn en gezag zij door den priester bediend r worden. Daardoor
bezitten zij eene objectieve waardigheid,-welke God beweegt zijne genade
in de ziel te storten.
De schrijver verdedigt deze tweede stelling, mijns erachtens, met
doorslaande bewijzen Len wederlegt meesterlijk de argumenten ten .gunste
der andere opinie aangevoerd niet alleen in de -werken der Preekheerenarde, maar ook door - verscheiden theologen uit de societeit Van Jesus.
Een enkel' woord over den tractaat de Eucharistic. Dit gewichtig
onderwerp vordert vooral een veiligen, gids voor den theoioog ,orn het
spoor der rechtzinnige leer niet bijster te ,worden. ' ,Om tot eene wetenschappelijke' kennis tie komen van het dogma,. is "het noodzakelijk moeielijke en talrijke strijdpunten aan te , raken op wijsgeerig gebied yelke met
het „wezen van de stof, de uitgebreidheid, 'de natuur der substantie
accidenten, ,de plaatselijke tegenwOordigheid in verband staan.
De Eucharistie is een afgrond van oubegrijpelijke bovennatuurlijke
waarheden.
Fret brood en de wijn worden op eene wonderbare wijze veranderd
in het lichaam en blued van Christus., De gedaanten van het brood en
den wijn blijven bestaan zonder hare natuurlijke substantie. De mensch,heid' van Christus schuilt under deze gedaanten. Christus is tegelijker
tijd in den Hemel en op vele plaatsen op aarde, z6odat, wij, moeten
adnnemen dat twee lichamen dezelfde plaats kunnen beslaan; en dat
,hetzelfde lichaam tegelijker tijd _op talrijke plaatsen tegenwaordig is.
Ziedaar zoo vele , waarheden, waarvan wij zonder ' het licht der
apenhating noch de mogelijkheid, noch de onmogelijkheid inzien, en
waarvan de verklaring een zeer ontwikkelden en in de wijsbegeerte
degelijk onderlegden geest vordert.
Men kan, w-el is waar, van deze nadere verklaring afzien en' met
eene opperviakkige kennis genoegen nemen, ' maar' hoe zal men met deze
het yolk behoorlijk Voorlichten en de bedenkingen der vijanden van de
hand wijzen
P. Lahousse een , kostbare gids op dit gevaarlijk gebied, die met
diepgaande theologische en philosophische wetenschap punt voor ,punt
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uiteenzet en toelicht, iedere moeilijkheid uit den weg ruimt, met de
strengste logica , redeneert en de geloofswaarheden in het helderste licht
plaatst.
Wij vestigen de aandacht op de scholastiscbe verhandeling over de
transsubstantiatie (bl. 564) in twee afdeelingen gesplitst. De eerste ,onderzoekt welke elementen noodzakelijk zijn, tot het wezen der verandering,
ten einde in te zien dat het brood werkelijk in het lichaam van Christus
wordt veranderd. De tweede beschouwt de transsubstantiatie als handeling om met juistheid te bepalen wat deze handeling voortbrengt.
In beide afdeelingen bewonderen wij met de nauwkeurige kennis der geschilpunten het scherpzinnig kritisch oordeel van den schriiver, dat hem
in staat stelt de voordeelen en de tekortkomingen van iedere meening te
wikken en te wezen, en daardoor zijn eigen gevoelen (steeds door
gezaghebbende theologen gedeeld) met afdoende bewijsgronden te schragen en te bevestigen.
Hetzelfde dient gezegd te worden van het derde deel, dat het
H. Misoffer behandelt in vier hoofdstukken 1° De instelling (bl. 668.
730); 2° Het wezen (bl. 765); 3° De bedienaars (bl. 785); 4° Het doel
en de vrucht der H. Mis (bl. 798).
Wij hebben genoeg gezegd om dit werk van grondige en degelijke
wetenschap (een deel van de universa theologia scholastzca, welke de
Z. E. PP. De San, Lahousse, Vermeersch in het licht zullen geven) den
lezer ten zeerste aan te bevelen.
Dr. A. DUPONT,
Roermond.

rustend hoogleeraar.

Les Industries a domicile en Belgique, vol. II. Bruxelles,
Schepens et 00. 1900. 4 fr.
Het Arbeidsambt heeft, zooals ooze lezers wezen, aan verscheidene
volkshuishoudkuiidigen opgedragen, een onderzoek te doen over den
toestand van onze bijzonderste huisnijverheden. De uitslagen van hun
onderzoek worden nu uitgegeven.
Over het eerste deel, waar spraak is van de Luiksche wapennijver.
heid, van de kleernijverheid voor mannen te Brussel en de mesnijverheid
te Gembloux hebben wij verslag gemaakt in ons nr 5 van 190o, bl. 613.
Hier hebben wij nu het 2 e deel, handelende over de Vlaamsche
wevers, de stroovlechters der Jaar- of Jeker-vallei en de schoenmakers van
't Vlaamsche land.
De studie van hoogleeraar Ern. Dubois over de weverij L'industrie
du tissage du lin dans les Flandres is ' wel de belangrijkste der drie
het onderwerp is door en door Vlaamsch op de 10000 huiswevers die
wij in Belgie nog hebben zijn er meer dan 8,5oo in West-Vlaanderen ;
ten andere de behandeling van 't onderwerp verraadt den meester zeer
klaar en boeiend geschreven.
Met het opkomen der fabrieken is de huisweverij veel verminderd.
Voor 6o jaar was het getal huiswevers 7 tot 8 maal 'sterker dan nu.
Er is, sprake van nieuwe getouwen die zullen toelaten in de, fabrieken
fijne stoffen te wezen, tot nog _toe alleen door de huiswerverij ver.
veerdigd. Maar toch meent prof. Dubois dat deze zal kunnen blijven
bestaan, omdat hare voortbrengselen altijd, althans wat de fijnheid en het
afgemaakte van 't werk betreft, boven het fabriekwerk zullen staan. Het
meesterschap van de huisweverij zal zooveel te zekerder zijn dat de huiswevers zich meer zullen toeleggen op *ere geweefsels ; van de handweverij moet men eene kunstnijverheid maken. — Het verslag van
Maurice Anciaux over de stroovlechters der Jaarvallei, ook, belangrijk,
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Is minder klaar en aantrekkelijk geschreven. Deze nijverheid sterft heel
en gansch uit, onder den invloed der rechten die onze voortbrengselen te
betalen hebben om in den vreemde binnen te komen en nog meer onder
den invloed van de wedijvering van Italie, van Zwitserland en bijzonder
van China. Wij voeren nog fijne kwaliteiten uit naar de Vereenigde
Staten van Amerika, maar 't is te vieezen dat binnen
kosten tijd
ook China ons op dit gebied zal voor zijn; het werk kost
kost
er bijna niets
de stroovlechters van Cheefoo, Tientsin en Shantung winners, zoo beweert
men, 60 centiem in de week
De stroovlechters worden niet ananzien als ware werklieden zij
verveerdigen de vlechten met hun eigen stroo en verkoopen het aan den
, meestbiedende, dus zijn zij ook niet beschermd tegen het Trucksystem,
dat volop in de Jaarvallei in zwang is. Zij verkoopen hunne vlechterr,
maar moeten bij den kooper waren nemen die hun tot 1/3 en meer
duurder kosten dan' elders.
Schrijver meent aan de werklieden te moeten aanraden overal
samenwerkende maatschappijen van verbruik te stichten. Alzoo zullen
zij gemakkelijk de 0,50 fr. daags kunnen inwinnen die hunne vrouw tot
nog toe verdient met stroovlechten. — Het laatste verslag is dat van
volksvertegenwoordiger Ch. Gilles de Pelichy over de Schoenmakeri in
't Vlaamsche land: heel zaakrijk, maar wat droog. Wij hadden reeds
van hem eene monographie van den Iseghemschen schgenmaker; hier
wordt nu ook nog gehandeld over de schoenmakerij te Thorhout, Poperinghe, Thielt, Sotteghem en Lien Spijts de wedijvering der fabrieken blijft
de schoenrnakerij ten huize, bijzonder te Iseghem en te Thielt, bloeiend.
Maar hier ook is 't ,fraar, even als voor alle andere handwerk, dat de
stielman zich moet toeleggen op 't fijn werk; op dat gebied staat hij nog
sterk.
E. VL.
Annuaire de la legislation du Travail, public par Poffice du
Travail de Belgique, 3' année 1899. Bruxelles, 0. Schepens et Cie.
2,50 fr.
Onze lezers kennen waarschijnlijk dit jaarboek. 't Is de derde maal
dat het Ministerie van Nijverheid en Arbeid de bijzonderste wetten binst
bet jaar in Belgic en den vreemde uitgevaardigd over werkmanszaken in
een jaarboek uitgeeft.
Bijzonder aan te stippen : de Duitsthe wet van 13 Juli 1899 over de
ouderdomspensioenen, met eene leerrijke inleiding; voor Oostenrijk eene
ordonnantie van den Minister van Binnenlandsche Zaken, de werkhuizen
van verschillenden acrd in klassen rangschikkende volgens het minder of
meerder gevaar dat de werklieden er loopen, dit voor de uitvoering der
wet op de werkongevallen; voor Frankrijk verscheidene wetten en bevelschriften aangaande de wet van 9 April 1898 op de werkongevallen;
voor Italie de statidiegelen der nationale kas van vooruitzicht voor den
ouderdom en de onbelwaamheid tot werk.
Hans Heiling's Rotsen, naar het Duitsch van THEODOOR
KORNER, vertaald door JEF HINDERDAEL. - De Landtsheer, Temsche,
0,30 fr.
De vertaler zegt ons in zijn voorwoord dat ons yolk wat anders
vraagt « dan de moord- en brandromans die men het dagelijks te lezen
geeft en dat het a de pliclit is van schrijvers en uitgevers te bewerken
dat het degelijken letterkundigen kost krijge. Daarom vertaalde hij deze
novelle van KOrner. Wij vreezpn nu echter, dat dit wel geen volksboek
worden zal. Het formaat reeds is voor 't yolk minder gesehikt, en wat
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vie inhoud betreft deze is niets bijzonders. Over 't algemeen is de vertaling bezorgd.
Prag von D r JOSEPH NEUWIRTH. E. A. Seemann, Leipzig & Berlin
1901, 141 bl., prijs 4 m.
Dit is de 8e band der reeks : Beriimhte Kunststdtten. Tot hiertoe
verschenen : Von Alten Rom, Venedzg, Rom in der Renaissance,
Pompejz; Nurnberg, Paris en Brilue and Ypern.
Het werk van D r Neuwirth, Prag, is eene kunstgeschiedenis, tot in
,dezen laatsten tijd, van Bohemen en van Praag in 't bijzonder. 't Is
geschiedenis, dus uit den aard der zaak zelve nog al droog, maar boeiend
geschrev en en met 119 schoone platen voorzien.
Wat het kunstleven in de laatste helft der 19. eeuw betreft, schrijver
klaagt over den particularisten geest die alles wat niet Tscheckisch is,
weren wil. Het princiep, bij het bouwen van den Tscheckischen Nationaaltheater vooruitgezet, als mochten enkel Tscheckische kunstenaars
daaraan medewerken, laat niet toe, zoo meent de schrijver, het beste te
bereiken (bl. 42). Men vergete niet dat Neuwirth een Duitscher is en
-zijn werk opdraagt aan een vriendenkring uit het genootschap voor de
geschiedenis der Duitschers in Bohemen.
De uitvoering van 't werk laat niets te wenschen over.
Studien in Nederlandsche Namenkunde, door JOHAN WINK.
LER, boekdeel 326 bl. gr. 8°, Haarlem, H. D. Tjeenk Willink en zoon.
Prijs fr. 6,50.
Tegenwoordig wil ieder zoo wat meepraten over de beteekenis en
den oorsprong der eigennamen (persoonsnamen, plaatsnamen, opschriften);
maar zulks geschiedt niet altijd volgens eene strenge rnethode : we hadden
reeds iets wetenschappelijks in de Plaatsnaamkunde van J. Cuvelier,
in de Nomina Geographica Neerlandzca, in de Nederlandsche Geslachtsnamen van Joh. Winkler, en thans levert die laatste schrijver eene
nieuwe reeks van belangrijke en verscheidene artikelen over namenkunde.
Hij behandelt eerst de spotnamen over steden en dorpen : eene studie
waarin hij onzen talrijken folkloristen menige wenken geeft; daarna
bespreekt hij de Nederlandsche plaatsnamen in Frankr#k en doet ons
zien e hoe diep het Germanendorn in de Noordwestelijke gouwen van
Frankrijk eertijds was doorgedrongen »; een derde hoofdstuk is de
herdruk van de Gentsche Geslachtsnamen, zooals die in het Belfort ten
jare 1897 verschenen; verder bestudeert Winkler de Helmondsche
namen uit de middeleeuwen, de eigennamen van personen, welke vroeger
in zijne geliefde geboortestreek bestonden; dan volgt nog eene bijdrage
tot de Friesche Naamlijst in 1898 verschenen, en het omvangi ijke werk
eindigt met eenige mythologische beschouwingen over de hel in Friesland. Schrijver heeft al die bijzonderheden en benamingen met ongemeenen ijver opgezocht en in een lieven, eenvoudigen stijl verklaard ;
al is er, uit philologisch oogpunt, soms wel jets aan te merken op zijn
uitleg, al overdrijft Winkler wel eens den invloed van het Friesch
element op onze Nederlandsche taal, toch blijft zijne studie een echt
meesterstuk, dat — hopen wij — de baan zal breken voor jongere
zoekers, en in alle geval welkom zal heeten bij al degenen die aan dezen
tak der aardrijks;, taal- en volkenkundige wetenschap hunne aandacht
wijden. Werken van dezen aard, zegde onlangs nog prof. Gallee, dragen
machtig veel bij tot de geschiedenis van taal, land en yolk, tot de kennis
van oude rechtstoestanden en van de ontwikkeling der Nederlandsche
beschaving.
J. JACOBS.
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Bij de Kempenaars: Drie verhalen uit mijne geboortestreek, door'
GUST. SEGERS. - Gent A. Sifter 1900. 248 bl. 2 fr.
Wat bij 't lezen van Segers verhalen bijzonder aanStaat is de taal
waar, vloeiend, vol beeldspraak ; ja, zoo spreken de ;Kempenaars. Hij
kent niet enkel de taal der Kempen, hij kent ook 't yolk. Hier nochtans
eene bemerking Segers is realist, hij-neemt het yolk zooals het is, ac?et,
er niets bij; maar doet hij er niets 'af? Steekt er niet wat WOoger gevoel
bij die Kempenaars? Jawel, bij velen toch nietwaar ? Er wordt ons
eigenlijk maar eene edele type voorgesteld : Beth van Rikske ln ; Christine
van den burgemeester kon er ook door, maar al de andere leven 't klein
alledaagsche leven, vol boerenslimheid of ijdelheid of winstbejag, en niets.
daarbij ,dat ze eens hooger of wijder doet kijken. Evenmin in de Kempen
als elders maakede Godsdienst van alle menschen heiligen, maar zijn
invloed straalt door, hij heiligt de menschen en dat zien wij bij Segers,
Kempenaren niet.
Voorts zijn de typen goed afgewerkt, de karakters volgehouden;
dien Ivan Yoreslaw nochtans verstaan we, minder.
Wat nu 'L verhaal zelf betreft, de ontwikkeling, daarmee kunnen w
niet altijd vrede hebben 't is souls
romantisch7ja,hier en- daar gansch,
onnatuurlijk.
Wat er ook_ van zij, wij hebben Segers verhalen tot cle laatste bladzijde gelezen, eri met smaak gelezen. Kan er meer lof gezegd worden van,
een verhaal ? Maar dit moeten we bekennen, dat het bijzonder de pittige
-E. Va.
taal was die ons boeide.

Het Alcoholismus, door Dr. Is. BAUWENS. Brussel, Polleunis
en Ceuterick, 1900.
Een dik boek van 472' bladz. waar de lezer al het bijzonderste bijeen
vindt dat hem nopens de alcoholkwestie kan aan,belangen. Wat , hoogere
besturen en bijzonderen tot "hiertoe, deden-tegen het drankinisbruik,hielp
weinig. Waarom « Omdat het alcoholvraagstuk voor de menigte een
onbekend lets Schrijver wil « het 'korps der onderwijzers op de hoogte brengen der wetenschap, de Vurgers" voor het geVaar' der sterke
dranken waarschuwen, door beider tusschenkomst den atheidersstand uit
zijne onweteudheid' ophelpen v.
-Na in een eerste deel den oorsprong van den alcohol, alsmede de
meest gedronken dranken te hebben doen kénn.en, behandeld schrijver
uitwerksels van den alcohol op den bijzonderen persoon, op het huisgezin,
en op , de maatschappij. Ten slotte worden de middelen besproken die
kunnen aangewend worden tot voorkoming en bestrijding van 't-alcoholisme.
Schrijver heeft een wondere belezenheid en weet zijne zaken klaar en
goed ' verstaanbaar voor te clragen, eene bemerking hij is verontweerdigd.
bij den, aanblik van al de kwalen door den alcohol g'esticht en predikt,
hiertegen een nieuwe kruisvaart ; zijne taal staat soms te veel onder den
invloed der verontweerdiging ' en der-geestdrift; eenvoudige taal' zon hiet
en daar beter passen. Met bijzondere.belangstelling lazen wij de bladzijden
betreffende het alcoholisme in , 't verleden. Zij dwalen dus, zoo besluit
schrijver, die beweren, dat het alcoholismus in dezen tijd opkwam.
bekennen ether ,volniondig, dat die kwaal thans heviger woedt dan
voorheen
Ook het hoofdstruk over' de alcoholische- overerving van dronkaard
tot kind is met bijzondere aandacht te lezens
Het laatste deel van 't werk handelt over woorkorning en bestriding
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Sornmigen beweren dat het genoeg is enkel de onzuiverheid van den,
drank te bekampen. Schrijver meent dat men te gelijk tegen de onzuiverheid en tegen het misbruik moet te velde trekken ; en toont ons wat er
in deze richting ten onzent en elders beproefd werd.
Verzen van PROSPER VAN LANGENDONCK. Antwerpen, de Nederlandsche boekhandel, 5900. Ingenaaid 2 fr.
Een lief klein boekske, met veel zorg gedrukt, dat ge op wandel
of op reis meeneemt; geen beter maat zult ge wenschen.
Van Langendonck is geen nieuweling; links en rechts liet hij veel
van zijn gedichten verschijnen. Deze bundel vangt aan met verzen van
1883, de laatste zijn van 1900.
Van Langendonck is dichter van de jongere school. Jong, in zake vane
dichten, is ongelukkig maar te dikwijls gelijkbeteekenend met onduidelijk ; de jongeren zoeken doorgaans meer den vorm dan de gedachte,
poezie voor hen is muziek.
Ook Van Langendonck weet klanken uit de woorden te slaan; hij
boort zijn vers en is liefhebber van den fijn afgewerkten vorm ; maar
dit niet ten koste van de duidelijkheid. Men weet steeds wat hij wil, en
daar hij zulke inmenschelijke gevoelens bezingt en zoo lief onze stille
Vlaamsche landschappen weet te schetsen leeft de lezer al de gewaarwoordingen van den dichter mee.

1k ben geen droomer; 'k tracht naar daad en strid
en heel min wezen haakt naar werkelijkheid.
Zoo zingt hij in 1898.
Dit, Van Langendonck, zult ge mij toelaten niet heel en gansch aan
te nemen. Een droomer, dat zit ge toch een beetje ; 't hooger, 't deeper,
't ideaal straalt door in uw verzen. Maar dit duid ik u niet tell kwade,,
o neen ; in de werkelijkheid zit er zoo weinig poezie!
E. VL.
Het oude Nederlandsche Lied. Wereldlijke en Geestelijke liederen nit vi-oegeren tijd. Teksten en melodieen, verzameld en toegelicht

door FL. _VAN DUYSE. - Antwerpen, de Nederlandsche boekhandel,
1900. Afl. T.
Zoo eene uitgave verdient met blijdschap te worden begroet, dan
wel deze. Het was Willems' droombeeld geweest door eene keuze
uit onze oude liederen, met hare zangwijzen, de aandacht te vestigen op die verwaarloosde schatten, zoodat gered mocht worden wat
Dog te redden viel. Na jaren en jaren gezameld te hebben uit oudeliedboekjes, en opgeteekend te hebben uit den volksmond, was het
hem niet gegeven zijn voornemen ten uitvoer te brengen. De dood
verraste hem, toen eerst weinige vellen van het werk voltooid waren;
de zorg door Snellaert besteed aan de voltooiing van de onderneming zal hem steeds aangerekend blijven als een titel op de blijvende dankbaarheid van ons yolk. En sedert het verschijnen van
de r Oude Vlaemsche Liederen >> is de belangstelling immer algemeener, immer ook levendiger gaan worden. In het prospectus der
uitgevers van Florimond van Duyse's r Oude Nederlandsche Lied >>
wordt met nadruk gewezen op hetgene door Willems, Hoffmann von
Fallersleben, de Coussemaker, de gebroeders Alberdingk Thijm, Prof.
Acquoy, en voornamelijk door Dr Kalif is gedaan geworden, om
onze kennis van teksten als van melodieen uit te breiden en te verdiepen. Wat het wereldlijk lied betreft, wijzen de uitgevers vooral,
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Het lied in
en terecht, op de , omvangriike, studie van D r Kalif,
de Middeleeuwen (Leiden, 1884). Met dit werk, -Doctorsverhandeling, evenals naderhand met zijne Geschiedems, der Nederlandsehe Letterkunde in de 0e, eeuw (Leiden, 1889), is de Hollandsche
geleerde wezenhik een baanbreker , geweest. Hem komt de eer toe,
doet het prospectus uitschijnen, het -eerst de tot ons gekomen teksten
te hebben vergeleken en toegelicht. De door hem uitgedrukte wensch,
dat een Nederlandsch Liederboek kon worden uitgegeven in 'den aard
van de werken die in Duitschland op hetzelfde gebied bestaan, waarin
noch- eerie degelijke inleiding noch de vereischte inlichtingen te vergeefs worden gezocht - 'is, in zooverre reeds ervuld, dat bij de
door Dr. Kalif zelf zoo rrieesterlijk besproken liederen alleen nog de
teksten en de melodieen te voegen zijn om het verlangde tot stand
-te brengen. In dien zin heeft de auteur van dit boek dan ook getracht
het weik van Dr. Kalif aan te vullen. Aan de door dezen geleerde
bepaalde volgorde, zoover ze het wereldlijk lied betreft, zooveel' mogelijk blijvende, biedt hij ons hier eerie verzameling van- teksten en melodieen aan, welke steunt op handschriftelijke en op gechukte
oorkonden, -die voor een goed deel zelf op mondelinge overleyering
berusten,
Zbo wordt in het prospectus bepaald wat ons Fl. van Duyse's
Prof. Acquoy's studie s Het 'geeste-,
weik zal brengen. Evenzoo
lijk lied in de Nederlanden voor de Hervorming als de inleiding
dien en beschouwd te worden voor de afdeeling der mede te deelen
geestelijke liederen.
Een naam ontbreekt in het prospectus; begrijpelijkerwijze, voegen,
wij al 'cladelijk erbij; want wij bedoelen niemand anders toth dab.
Fl. van Duyse zelf, welke deze keusi van , wereldlijke eti geestelijke,
- liederen uit vroegeren tijd, teksten en melodieen, heeft
verzameld
Door een aanzienlijke reeks van uitgaven en ,studien
en toegelicht.
- welke alle met de geschiedenis van het Nederlandsche lied in betrek-',
king staan, zeer geleerde zooals de Verhandeling over de Geschie-,
idenis van het Eenstemmig lied; door de Kon. Belgische Academie
bekroond en in hare' uitgaven opgenomen, of populariseerende zooals
de keurige bundels in opdracht van Willernsfonds en Davids-fonds
bezorgd, heeft de beer van , Duyse sedert ,lang, ten overvloede, het
bewijs geleverd dat hij de man was van wie een werk als dit verwacht icon worden.
De eerste aflevering maakt dan ook een' gunstigen indruk, leder
lied wordt niedegedeeld met de zangwijze, of de zangwijzen,,,gaat veigezeld van een commentaar op tekst en melodic, welke iedermaal
als een' wezenlijke monographie beschouwd mag worden. Ook twij=,
felen wij nauwelijks dat het prospectus Zeker- wel iets te
belbofde, toen het schijnbaar de samenvatting
overzicht der
gewonnen uitkomsten in eene inleiding uitsloot, en zich tevreden
hield ons naar Kalif en Acquoy te verwijzen. MOcht ook het oorspronkelijke ontwerp eerie speciale niet voorzien, zoo willedWij Loch niet nalaten den wensch uit te drukken dat er eene het
werk moge besluiten en voltooien.
Acht liederen, tot de alleroudste welke tot ons gekomen zijn behoo, rende, worden in deze eerste aflevering medegedeeld : Heer Halewijn
(4 vetschillende lezingen, 3 -verschillende melodieen), Des Markgraven
zoon, Heer Danielken, Een 'koning halde twee dochterkens, Hillebrand, De jager uit Grieken, Mi Adel en Hir Alewyn, door Lootens
en Feys te Brugge opgeteekend, en waarin Kalif den verzwakten
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,Iii.tstervenden naklank der oude (iudrunssage terugvond), en eindelijk
het eveneens zoo merkwaardige lied der avonturen van den Het tog
-van Brunswyck, in 65 strophen.
De commentaar over dit laatste lied moet in de tweede aflevering worden voortgezet. Het zal wellicht den beer van Duyse hiet
,bekend zijn dat de stof van dit lied ook nog atzonderlijk bewerkt is
geworden door den Brugschen Rederiiker Edewaerd De Dene ; in
Wiens Testament Rhetorzcael (een lijvig onui'gegeven hs.) men op
bl. 276-79 ' een gedicht (?) vindt medegedeeld, . actum anno 1 5 43 »,
•en waarvan de eerste strophe luidt als volgt :
Godsvruchteghe menschen heeft men oyndt ghevonden
ter eeren gods ghereyst, over zee ende zandt
een hertoghe van bruunswyck in voorleden stonden
die wilde ghaen bezoucken theligh landt
oorlof nam by an zyn edel vrauwe playsant
huer bevelende al zyns huus secreten
ende es om reysen te peerde ghezeten.
Het verhaal bevat 26 strophen. De Dene heeft er eene bewerking
in 't Fransch op laten volgen; . in een cuecken walschken a. zooals
hij zelf bekent. En wat de histoiie zeif aangaat, welke in de Fransche
zeer vrije bewerking 28 strophen beslaat . houdet a verwittigt hij
,den lezer, Houdet voor een gheconfyte lueghene gheclapt.
Ziehier de eerste strophe :

f

Ung ducq de bruunswycq entra en mer
afin la terre saincte visiter
a sa dame doulce amie
piemierement prend le congie
par grandz tempestes luy arrivez
fust sans retour sept ans passez.
Die Fransche bewerking maakte hij . om de meersman waelkens
oock wat te stofferene a; waaruit schlint te blijken dat de schrijver
ze wel als een . lied a bedoelde, bestemd om te worden rondgevent.
De Dene en zijn Hertog van Brunswyck hebben ons van den
rechten weg cen oogenblIk doen afdwalen. Wij spoeden ons erop
terug te komen, om nog eens met nadruk op het groote belang te
wijzen welke dit standaardwerk aanbiedt, en om bewerker en uitgevers samen geluk te wenschen eene dergelijke onderneming te
hebben aangedurfd. De prijs is 1.90 fr. de aflevering van 4 vel of
64 bladzijden. Het geheele werk zal uit ongeveer 35 afleveringen bestaan
L. S.
en binnen ongeveer 3 jaar gereed zijn.
Feiten en Toestanden. Overzicht der Algemeene GeschieZenis, door J.A.C. M. Vas, leeraar aid. G. H. B. S. te Groningen.
I. Oude Geschiedenis en Middeleeuwen, Met afbeeldingen. II. Nieuwe
en nieuwste Geschiedenis. — Uitg. P. Noordhoff, te Groningen. 1900.
Prijs 7, 1 e deel, fl. 1.00; 2e d., fl. 1,?.5.
Hoe de schrijver te werk gegaan is, blijkt uit zijn voorbericht :
a In dit leerhoek wordt een met te uitgebreid overzicht gegeven van
de Algemeene Geschiedenis. De vermelding van eene menigte feiten,
die spoedig het geheugen weer verlaten, is vermeden, waardoor de
kans vergroot wordt, dat de hoofdgebeurtenissen beter onthouden wor,clen. Naast de feiten is eenige plaats ingeruimd aan de maatschappe-
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lijke toestanden en de vorderingen der beschaving, met weglating van,
datgene, wat boven de bevatting der leerlingen ligt... » Als aan-tangsel bij elk deel volgen versc,hillende blz. vol afbeeldingen. —
De Oude Geschiedenis handelt in drij hoofdstukken ri) over de Oosterschevolken, , 2° over de Grieken, en 3° over de Romeinên. De studie
der Middeleeuwen is verdeeld in vier stukken. Het t e strekt van demi
ondergang van het Westromeinsche Rijk , tot Karel den Groote ; het 2e,
van Karel den Groote tot de Kruistochten ; het 3e is aan een overzicht der Kruistochten gewijcl i en het 4e gaat tot de ontdekking van
Amerika. — Het tweede boekdeel behelst I° de studie der NieuweGeschiedenis, in drij deelen pnderverdeeld, waarvan beurtelings de
Westfaalsche vrede, de Utrechtsche vrede en de Fransche Omwenteling de eindpalen zijn; en 2° het overzicht der Nieuwste Geschiedenis, insgelijks in drij gesplitst, het l e capittel handelend over,
het tijdverloop tusschen de Fransche Omwenteling en het Weener
Congres ; het 2e strekkend tot de Februari-Omwenteling, en het 3'e,
tot heden. — Ik zie niet hoe dit leerboek merkelijk verschilt van
soortgelijke handboeken, in ons Belgie gebruikt. Dit echter vermindert
zijne waarde niet; doch het heeft voor ons, Vlamingen, dit vooruit
dat het in het Nederlandsch opgesteld is. Het verhaal is keurig en
duidelijk, bondig en zaakrijk te gelijker tijd. Over 't algemeen zal het
nochtans bij ons maar een boek te raadplegen » blijven. De schrijver
heeft zijn werk in protestantschen zin opgevat, en hoe bezadigd hij,
ook zich toone hctgeen ik met genoegen aanstip, zal hij toch
simmer tot leermeester van geschiedenis voor onze katholieke jeugd
aangesteld worden. Zijn oordeel over sommige feiten rakende o. a.
Keizer Konstantijn, en Hildebrand, en de Kruistochten,' en Luther,.
en de Jesuieten, en Hendrik VIII, en Jozef II, en Garibaldi, en
Belgie's toestand kunnen wij niet onderteekenen. Dit ter zij' gelaten,
lean bet boek van den Heer Vos nochtans dienst bewijzen aan onze
leeraars van historie, b. v. door zijne afbeeldingen, door zijne wijze
van feiten en personen voor te stellen, enz. In dat opzicht zullen wij,
bet aanbevelen.
J. M.
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De Viaamsche Kunstbode, December 1900.
Een lezenswaard artikel van Aug. Gittee over Nederlandsche Iferstgebruiken waarin schrijver, bijzonder naar Duitsche bronnen toont hoe
de hedendaagsche volksgebruiken ten grooten deele wortelen in de
oude heidensche godsdienstbegrippen. Een kleine opmerking « Te Charleroi, zegt schrijver bl. 547, wil het gebruik dat men voor Nieuwjaardag een zekere soort wafeltjes bakt. Men zou tegen alle wetten der
wellevendheid zondigen, bijna aan een heilige plicht te kort blijven,
als het feestgerecht niet in huis voorhanden was, om het gedurende
de geheele maand bezoekbrengende vrienden en kennissen aan te bieden v.
Dit is niet enkel te Charleroi ; ook heel West-Vlaanderen door en
misschien nog elders bakt men, met Nieuwjaar, lukken. — Twee dichtjes
van Bernard. — Vervolg van Karel-M.-J. Lybaert's studie over Het
Brusselsch salon van schoone kunsten in- 1900. Een voor een komen
de exposanten voor de pinne. Wij knippen deze beoordeelingen uit,
van eenigen der meestbekenden « Laermans is ontegensprekelijk een man
van talent die als uitdrukking en tonaliteit eene hoogte bereikt welke
niemand zal betwisten ; maar de vorm!... Lieve Hemel!... God beware
ons !, het is de caricatuur in den vollen zin van 't woord, of, in
andere woorden gezegd, hij is de moderne Breughel,... met een beetje
overdrijving erbij; want nooit heeft Breughel (de helsche natuurlijk)
ij ne figuren zoo vormloos weergegeveii als Laermans het doet 5)...
« Onder de portretschilders die den dag van heden in de officieele
wereld aan de orde van den dag staan, bekleedt Jef Leempoels vast
en zeker eene der eerste plaatsen. Zijn portretten getuigen van veel
talent, van veel kennis en veel opmerkingsgeest, maar, het zij ons
toegelaten te zeggen dat hij veel beter zou gedaan hebben, de schets
van het port' et van onzen koning niet ten toon te stellen; dan ten
minste zou hij de bezoekers niet ontgoocheld hebben door die belachelijke misbakte v. De eereplaats in de tentoonstelling komt toe aan de
werken van August Leveque ; « Zijn drieluik De triomf van den Dood
en Treurzge Arbeiders zijn ontegensprekelijk niet alleen werken van
groote verdienste, maar zijn producten welke mogen gerangschikt worden
onder die voortbrengselen, welke in de kunstgeschiedenis van een yolk
een tijdstip vaststellen. »
't Einde der studie « Vooraleer te sluiten, willen wij een feit aanstippen dat met ongemerkt mag voorbijgaan, daar het moet aanzien
worden als een verheugend verschijnsel.
Op de 548 tentoonstellers, zijn er, noch min noch meer, dan 75
vrouwelijke artisten.
Dat is een getal dat niet _in eene voorgaande tentoonstelling werd
:,bereikt. »
z
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Germania, December 190o.

Prdszdent Kruger in Durtschland. Zoo keizer Wilhelm dit artiket
onder de oogen krijgt zal hij niet wel gezind zijn. De ,houding der
politie tijdens het verblijf van Kruger te 'Keulen wordt fel gehekeld;:
voorts wordt gewezen op den Ommekeer in de Duitsche politiek. Deze
werdt in twee tijdperken verdeeld : I. Einst : Wir Deutschen fiirchten
Gott und sonst nichts in der Welt, Kaiser Wilhelm I und Bismarcks
Burenpolitik en II. Jetzt Wir Deutschen fiirchten Gott und..., Kaiser
Wilhelm II und Bulows ' Burenpolitik. Deze laatste verlaagt de Duitschers,
tot _knechten van Engeland. r Die Untreue, die an Kruger in so schmalicher Weise geubt worden, werd Untreue gebaren. . — Een goede
Parabel van W. Thelen waar de houding van Engeland en 'Duitschland tegenover de Zuid-AfrikaanSche republieken verbeeld wordt. —
Vervolg van Nauticus' studie Die .Entwickelung, die Bliithe und der
Verslag over de ontvangst
Verfall der holldndischen' Seemacht.
Vervolg vanvan de r Alldeutsche Verband bij presidend Kruger.
Dr Fritsche's studie Die franzosische Kriegslyrzk des Jahres 1870ll

in ihrem ,Verhdltnis zur gleichzeitzgen deutschen. — Over Weerloosheid, een wijsgeerig artikel van D' Haller von Ziegesar. – • Volgt'
een kerstverhaal van J. Hinderdael.

Volkskunde, t3 jaarg., 4 e afl.
Een goed artikel van G.J. Boekenoogen : De Dorhoed, over 't gebruik
sommige vrijeis met eene strooien pop te begiftigen. r De benaming
dorhoed s doet gissen dat vroeger het gebruik in een anderen vorm
in zwang was, misschien moet men denken aan een strooien bruidSkroon of aan - den elders voorkomenden strooien hoepel: s — A. De
Cock deelt eene legende m
' ee, : De Doode te Bast genood, bij Denderleeuw opgeteekend, en licht ze toe door uitheemsche lezingen -van
deze 4 zelfde sage. Voorts wordt het volksliedje : Hoe rimt men,'
dat te zaarn meegedeeld. Wij twijfelen nu wel of het meegedeelde
« de echte, oorspronkelijke vorm s is.-In West-Viaanderen o. a. hoornpoit,
den wij dikwijls zingers van « Hoe rijmt men dat te zaam
echter zooals 't bier _gedrukt staat. \Vie rap met een gelegenheidsliedje
Vervolg
wil gereed zijn maakt een r hoe rijmt men dat te ,gaar
van De Cock's Spreekwoorden en zegswifzen over de vrouwen, de liefde

en het huwelilk.

Tijds,chrift van het Willemsfonds, December 1900.
Klare uitleg der wet van lo mei 1900 op de Arbeiderspensioenen
door D. Destanberg. — Van prof. E. Waxweiler : Over deelneming ,
der Werklieden in de winsten. Onder dit systema ontwangen , de
werklieden hunne gewone loonen, maar daarbij krijgen zij op 't einde
van het bestuurjaar een zeker quantum der zuivere winsten. Gewoonlijk
'wordt het quantum in evenredigheid met het bedrag der loonen vastgesteld... de toekomst der winstdeeling is -onzeker, niet omdat zij op
valsche grondslagen beruSten zou, niet omdat het niet billijk ware dat
de werklieden deel namen in de winsten, ° maar veeleer omdat dit
zoo billuk geworden is dat anaere meer gepaste schikkingen tot stand
zijn gekomen om hetzelfde doer te bereiken : s de beweeglijke loon-schaal (volgens den prijs van' het voortgebrachte) de loonsverhooging
als de commercieele toestand het toelaat, het stukloom — Verslag over
de algemeene vergadering van het Willemsfonds van 28 October 11.
Durendal.- December 1900.
De opstelraad meldt dat met 1901 de inschrijvingsprijs verhoogil
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wordt van 7,50 tot ro fr, — Eene lieve vertelling van Ed. Ducatè Le
Conteur. — Den IO November 11. heeft men te Gent feest gevierd tot
h.erdenlen van Georges 'Rodenbach. In Dietsche Warande 1899 zegden
wij breedvoerig wat wij over Rodenbach meenen. Durendal deelt een
gedicht mede van Firmin Van den Bosch, op dit feest voor het borstbeeld van Rodenbach gezeid door Jufr. Esther Cladel. Wij knippen
hieruit

L'dme de Flandre e'tait dans ton time Poete!
en verder 't slot :

Sur le socte d'azrazn
surgzra ton buste,
Sourzante d'orgueil au juve'nil rayon —
Nzmbe blanc de tes vers autour de son vieux front! —
La mere Flandre inscrzra de sa main robuste
Ce saint maternal au fits trop tot parti
s Messager de l'dme de ta Race — Mercz! .
Wij gelooven veeleer dat < Moeder Vlaanderen > thuis zal blijven,
God dankend dat zij niet is wat de lezers van Rodenbach van haar moeten
meenen. Schoon artikel van E. H. F.Verhelst over Albrecht De Vriendt
zaliger. — Slot van Firmin Van den Bosch's Les Fantdmes de Jeunesse.

Revue Sociale Catholique. Janvier IQOI.
Sommige tegenstrevers van samenwerkende maatschappijen van verbrwk zouden willen dat het aan staatsambtenaren verboden werd daarvan
deel nit te maken. H. Lambrechts deelt deze meening niet en zet op,
aanschouwelijke wijze de inrichting uiteen van eene groote samenwerkende
maatschappij van verbruik voor staatsbeambten te Berinn. — Van Feinand,
Passelecq begin eener studie Presse Anze'rzcaziie. — Presse inoderne,
Neerlandia December 1900.
Een belanrijk nummer.
Een Welkom aan President Kruger in zijne taal. Eenige bijzonderheden over Christiaan De Wet door Herm. D. van Broekhuizeti.
< De Wet is een man van omstreeks de veertig jaren, met blauwe oogen„
hoog voorhoofd, met kleine dunne baatd en knevel, een bieede kin, niet
lang, 5 voet to, tamelijk forsch gebouwd, geheel een typische boer. Mijn
eerste kennismaking met hem was 27 Oct. 1899, toen kapitein Theron,
voor het eerst verbintenis tot stand biacht tusschen de Transvaalsche en
Vrijstaatsche commandos. Toen ter tijde was De Wet kommandant van
het Heilbronkommando. Dadelijk toen wij daar aankwamen, vroegen
wij naar den kommandant en spoedig daarna kwam Christiaan De Wet.
Hij ging op de grond zitten, en Theron en ik gingen bij hem zitten,
en zijne mensched voegden zich bij ons om te luisteren naar onze rapporten. De indiuk die hij daar op mij maakte was, iemand die zeer
nauwkeurig alles uitvischt omtrent den slag van Dundee, omtrent onze
tocht hieiheen. Nooit had ik kunnen denken dat hij echter de man zou
worden die hij thans is, alhoewel toen reeds zijn helder doorzicht in alles
uitblonk. Hij is eenvoudig, oprecht, godvreezend, zacht in zijn omgang,
maar streng onder het gevecht. Te , lezen De Regeerzng der Z. A. R. en
het Onderwijs door C. van Son. Aangaande- het schoolverzutm
Dit
bedroeg voor de Stads- of Dorpscholen 15 en-voor de Buitenscholen
onder de Boerenbevolking slechts 9 °A,. Deze cijfers steken zoo gunstig
af bij andere landen, ook bij Nederland, vooral als men in aanmerking neemt, dat de boeren in Zuid-Afrika met veel moeilijkheden te
kampen hebben, die het schoolbezoek hunner kinderen zeer in den weg
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staan Voorts een belangrijk opstel van de Redactie over zuiverheid
van taal. e Eerbiedig voor het gezin waar men vlijtig en met liefde
zoekt naar een woord. Dwepers behoeven wij niet te zijn, wij behoeven
geen klopjacht te houden op elken woordenklank, die niet onze eigen
is, maar wij moeten zoo weinig mogelijk vreemde woorden gebruiken:
Wij kunnen het; als wij er misbruik van maken is het, omdat wij
slap zijn van wil, omdat onze hersenen ongeoefend zijn om op tijd
aan onze tong het wachtwoord te geven. Natuurlijk komt er veel vertoon bij, aanstekelijke kwasterij met wat een schijn geeft van verfijnde ontwikkeling. Maar bij de goeden is het sleur, geestelijke luiheid
hij meest onvoldoende kennis.
De Arbeid, 3' jaarg., afl. 3.

Jean l'apdtre, eene schets van Camille Lemonnier, niets bijzonders. — Zomerhistorieken van Herman Teirlinck bevalt ons meer;
in Arme menschen, schetst Reimond. Styns ons een ziek bedlegerig
mensch. Slot van Ed. Verburgh's Ontwaken; hoe de gedachten aaneen zitten verstaan we diet wel, en dan altijd dat ruw zinnelijke
Men zou zeggen dat Verburgh daar de specialiteit van heeft! — Lode
Baeckelmans heeft het beste geleverd voor dit nummer; in Rond het
Slechten wordt ons het Mein volkske van een afgelegen straatje van.
Antwerpen voor oogen getooverd hunne huizekens moeten, gezondheidshatve, 'geslecht worden; vooraleer er uit te trekken vieren zij feest.
Baeckelmans heeft een open oog en weet mede te deelen wat hij gezien
heeft; spijtig -dat hij te realist, te ruw is. Verzen van W. Graadt
van Roggen en van Jan Eelen. - - Het verschijnen van L. van Deysel's
Verzamelde opstellen geeft Ed. Verburgh « nog eene aanleiding er op
te wijzen hoe zeer het gedoe der Nieuwe Gids-schrijvers in zich zelve
verdwaasd.
Zij zijn het indertijd geweest, die beweerden van een waste, stelselmatige toegepaste techniek niet te willen weten, hun geheele optreden
is tegen de rhetorische taaltechniek geweest, en het natuurlijk succes
daarvan — het succes dat elke propaganda voor eene onbekwaamheid te wachten staat -- is identiek geweest met het verval van elke
hoogere taal- en zeggingsmacht.
In de plaats van een nieu*en stijl, kwam een woordgegoochel
en een zinverhaspeling, waarvan nu v. neysel in zijn vierden bundel
proza proefjes geeft.
De Ka'holiek. Januari 19ot.
In een prachtig artikel De Koningsstandaard, toont E. p. J.
V. de Groot hoe door de stormen der I9 e eeuw de koningsstandaard,
de vexella regis, verwinnend is voortgegaan. — De toeze4dzng van de
Te lezen
twzntzgste eeuw (aan het H. Hart) door A. M. C. Van Cooth.
de studie van J. M. L. `Keuller over Evolutze. Schrijver besluit molten
wij het er voor houden, dat het lichaam van den mensch door 'de
ontwikkeling zoo zeer tot de redelijke bezieling kon worden voorbereid, dat er om den mensch te vormeb niets meer behoefde te gebeuren
dab deze bezieling ?
Het antwoord moet dan luiden : noch de wetenschap noch de
wijsbegeerte laten bier, een bevestigend antwoord toe, en dientengevolge kunnen wij ook de woorden der H. Schrift niet in den zin
,eener evolutie-theorie verklaren... ; kunnen wij aan de ontwikkeling
eene gedeeltelijke voor bereiding van het lichaam overlaten, terwijI wij
voor de laatste volmaking de tusschenkomst van den Schepper aan-
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,inemen? » Tegen een bevestigend antwoord ziet schrijver « voor wie
,meent dat hij daarmee zijn evolutionistisch gemoed tot vrede brengt,
-geen onoverkomelijk bezwaar. a — Begin eener studie van E. p. E.
M. Erens : Haeckel's oorkonden over de afstamming van den mensch.
— Verzen van E. h. Binnewiertz en Albertine Smulders.

De Hollandsche Revue. December 1900.
In Wereldgeschiedenis : Kruger in Europa : hoe Tak, redak
leur van De Kroniek, doet uitschijnen dat de Nederlandsche regeering
voor Transvaal nu toch weinig of niets kan doen. Engeland en
Portugal, volgens de N. R. Courant : nu gaat 't goed tusschen beide,
maar 't is nog zoo lang niet geleden dat de twee landen tegenover
elkander stonden als kat en hond; Duitschland en Nederlansch-Indzé;
volgens De Locomotief, hoe Holland in Incite eene sterke vloot noodig
'heeft; Turksche diplomatie volgens de N. R. Courant, wat de diplomaten moeten doen om betaald te worden. — Te lezen in hoe
droevzg het gesteld is met de kennis der Nederlandsche taal, eenige
uittreksels van verslagen over de laatste onderwijzersexamen ; . de
klacht komt hierop neer, dat men zich meer toelegt op 't van buiten
leeren van taalregels, de toepassing van die regels verwaarloost, en
de levende taal niet voelt en doorgrondt : taalregels doel en Diet
de levende taal. a — De haraktetschets is gewijd aan Mej. Marie
Jungius en den Nederlandschen Kindeibond. Wat die bond is blijkt
,uit art. i der statuten : . De Vereeniging N. Kinderbond is opgericht met het doel, om reeds bij de kinderen rechtvaardigheid.
-en medegevoel jegens al wat leeft aan te kweeken en ruwheid en
baldadigheid tegen te gaan. a Als boek van de maand : De Oorlog
en het scheidsgerecht, door J. M. Van Stipriaan Luiscius.
Vragen van den Dag. Januari 1901.
De Aardt ijkskunde aan de Unzversztezt te Leiden,

uitge,proken
,als openbare les bij den aanvang van bet onderwijs als privaatdocent
in de aardrijkskunde door Dr H. Blinck. In Nederland, even als bij
ons, werd de aardrijkskunde tot in dezen laatsten tijd als asschepoester
in een hoek verschopt. Hier ook keeren de gedachten.
De rede van Dr Blinck valt in twee deelen : wie doceerde in
den tijd aardrijkskunde aan de hoogeschool te Leiden en wat was
" hun onderwijs; wat moet nu het onderwijs in de aardrijkskunde zijn.
In de aardrijkskunde moet men studeeren : I° het aardrijk en 2° de
sociale rnenschheid als bewoners van het aardrijk. — Onze kennis
des hemels en hoe men daartoe gekomen is; historische studie waarin
-wordt uiteengezet hoe de kennis van het zonnestelsel zich in den
loop der tijden heeft ontwikkeld. — Over het ezland Marken en z.zin
,bewoners, eenige lezenswaarde bladz. van J. Faber.

De Gids, Januari 1901.
Van Augusta De Wit eene kleine lieve schets Aan het Strand. —
P. C. Boutens wijdt twee sonnetten aan S. J. P. Kruger. — Een herin,nering, aan de Zugspitze en het passiespel van Ober-Ammergau, door
Dr. H. V. 'Groenewegen. De Zugspitze, honing van het Wettersteingebergte, heeft op schrijver veel beteren indruk gemaakt dan het passiespel: . Niemand zal dien vromen dorpelingen minder geven dan hun
toehomt. Hunne verdiensten zijn duidelijk - en onmiskenbaar... van alles
heeft, naar ik vermoed, de eigenaardige dorpsindustrie het meest bijgedragen om den kunstzin tegelijk met de vroomheid der bewoners te
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ontwikkelen en daaraan een soort locale kleur te verleenen. Het snijden
van ,heiligenbeelden, en crucifixen, eerst tamelijk ongeschoold,` als
tioneele broodwinning uitgeoefend, werd al -meer naar schoolsche regelea
ondérwezen en naar de eischen de geijkte kerkelijke kunst geleerd... Het
geheim der bekoring van de voorstelling als kunstwerk )igt in het wekerzorgde uiterlijk. Mooi zijn de aspecten der meeste,tooneelen, te roeinen
is de tooneeltechniek en de geheele mise en scene. Men- ziet een reeks,
fraaie tableaux-vivants. Men wordt een paar maal medegesleept, een paar,
maal aangegrepen. Maar'overigens, p een, als 'kunstwerk is het passiespel
toch wel heel zwak. Toen het nog een naieve vertooning van landlieden
,was, hadden zelfs de gebreken hunne bekoring. Maar daaivan is' geen
spraak meer. Al het spontane, het ,boetsch-eenvoudige is weg. Het is al
studie, opzet, raffinement en streven naar uiterlijke volmaking geworden...
En ,nu springers, de zwakhedek in het oog!
De muziek is werkelijk ongenietbaar, kinderachtig en dikwijls
banaal. De zuiverheid van spel en zang laten veel te wenschen over, De
tekst is een verdienstelijke compilatie van bijbelsche gegevens en,Roomsche traditie, ,maar als tragedie van geen waarde
Bach's Matthaeus-Passion verheft schrijver ver boven 't passieSpel
« Dam' vergeet men de wereld. bij. Hier, in Ober-Ammergau, kijkt men
alles van buiten af aan, merkt al het mooie en leelijke op, en blijft, de
wereld zien en voelen rondom.
Was de schrijver niet' geen blauwen bril naar Obei-Arnmergad
gegaan? — In eene leerrijke„maar droge studie van Prof. G. Heymans
Uztidassen der crzmineele anthropologie, worden de leeringen van
Dr. A. 4letrino, professor aan de Amsterdamsche Universiteft, bestreden.
Deze klare bepaling vooraf Onder den naam van -crzmineele anthropologie wordt-samengevat een groep van onderzoekingen, zich bewegende
op het gebied der adatonomie en , physiologie, der psychiatrie, der psychologie en' der strafrechtswetenschap, en bestemd om eenerzijds de
kenmet kende Iichamehjke en ,geestelijke eigenaardigheden van den.,
misdadiger op te spor e, n, anderzijds uit' de kennis daarvan gevolgtrekkingen af te . leiden aangaande de hou.ding, die Staat en maatschappij tegenover dien misdadiger hebben aan te nemen. a Terecht doet schrijver
opmerken dat er behoort met, kracht te worden vastgehouden aan de
grondstellwg, dat de onzedellke real alS,, zoodanzg Beene rechten heeft
— Lezenswaard artikel van J., de Louter over hetgene 'in de vredesconferentie te 's Gravenhage in 1899- is beoogd;-verricht en bereikt. (cfiet
is klaar, dat de Conferentie hare hoofddoeleinden heeft gemtst- ofslechts
schijnbaar bereikt, daarentegen in hare nevenbeddelingen boven verwachtingen is geslaagd. Den vrede heeft zij niet verzekerd, geen eind gemaakt
van steeds aangroeiende legers en stijgende obrlogskosten'; maar zij heeft
de ellenden van, den zeekrtjg verzacht ,en het recht in den, oorlog verbeterd .en versterkt; eindelij k de hoop op eene, vreedzarne oplossing van
sommige internationale geschillen verlevendigd door haar gemakkelijker
ByVanck's
en aannemelijker te maken..
, Vervolg van Dr. W.
studie inlezdzng tot Shakespeare's -Hamlet.
Verzen van R. C.' Boutens Maria Marx-Koning, Jules - de Boer 'en Carel Scharten.
Das litterarische Echo, 15 Dec: 19oo.
Verschoilene Bucher (Fedor von- Zobeltiti). Een merkwaardig Arad,
over boeken die 'tzij door toeval, 'tzij door okzeCuiti de wereld geraaakt
zijn' en waarvan er soms een exemplaar in ergens een boekerij of
voddenkraarn' opduikt.
Erznnerungen an Ernst Eckstezn (Franz Hirsch), Een, karakter-
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schets. Eckstein was energisch zelfs tot onbezonnenheid toe, vijand van
onnatuur en overeenkomst, spotter zon-der personen te kwetsen, hoe-genaam,d niet boos maar gaarne een speldeprik toedienend, begaafd met
een sterk rhythmisch gevoel en toch de muziek verafschuwend, met
zijn vrienden een zeer vroolijk gezel en voorbeeldig op zijn gezond-heid passend.
Neue italienische Belletristik (Ernesto Gagliardi): Fogazzaro, Serao
en d'Annunzio uitgezonderd, ontbreekt er over 't algemeen een grondgedachte, een streven naar hooger. Des te warmer begroeten wij, zegt
Gagliardi, het werk van Antonietta Giacommelli, t. w. A. Raccolta,waann een moedig hart geweldig klopt. Niet te verzwijgen ook « La
Citta, forte . (Turijn) 1 0 deel van de trilogie . Le tre Capitali D (Turijn,Florence, Rome) door Dora Melegari.
lin Spiegel, autobiographische schets van Richard- Bredenbriicker,
den bekenden schilder van het Tirolerleven.
Familie (Ludwig Jacobowski), een diepgevoeld gedichtje uit de
verzameling a Leuchtende Tage a.
Die verleumdung (Anton Tschechoff), fraaie vertelling. Boekbeoordeeling, enz.
— 1 Janari 1901.

Fur Ludwig Pfau

Johannes Roelsz). Pfau werd geboren te
Heilbronn en stierf vOOr ongeveer zeven jaar in Stuttgart. Men vergelijkt hem met Bêranger, wiens invloed hij in zijn jeugd onderging,
omdat hij onder alle Duitsche dichters den Franschen zanger het naast
kwam in de kunst, de gloeiende gedachten van een vaderlandslievenden
vrijheidsapostel te vatten in den eenvoudigen vorm van het volkslied.
Fin Dickler des Proleteriats (Georg Polensky). Hier wordt bedoeld:
Maxim Gorjki (geb. 14 Maart 1868 te Nischni-Nowgorod) een der
meest gelezen en meest geliefde Russische romanschrijvers. Hij schildert
meestal de ruwe, onbeschaafde, lagere volksklasse, waarin hij zoolang
heeft verkeerd.
Boekbeoordeeling, letterkundige berichten uit het buitenland, enz.
La Federation artistique, to. Leon Ery schrijft over de waarheid
van a Les valeurs artistiques correspondent aux valeurs morales » en
haalt daarbij als getuigen aan : Darwin, Spencer, Guyau, Birth, Taine,
Durand en De Gros. Hij had de 45-jarige Dietsche Warande daarbij
wel 'niet mogen vergeten. Het zou zijne theorie nog toegelicht hebben.
Le Guide musical, 49, geeft een uitvoerig artikel, van Jean
Marnold, over den genialen, wilden revolutionnair Richard Strauss;
en vooral over zijn laatste en grootste, toonwerk Bin Heldenleben,
a de touter les oeuvres de Strauss la plus inêgale, la plus hachêe,
la plus hybride a, met gedeelten, a oil it est impossible de trouver le
moindre sens musical a. Maar men ondervindt eene a commotion
physique a, en het lezen der oikestpartitie a est loin de procurer une
puissance intellectuelle en rapport . met die uiterlijke roering.
The Nineteenth Century. Jan. I90I, — Vele lezers hebben
ongetwijfeld met ons reeds gevraagd, wat dit thans in vollen bloei
zijnde tijdschrijft in de XXe eeuw met zijnen verouderden naam zou,
aanvangen. , De uitgevers hebben voldoende geacht, er de woorden
and after bij te voegen, zoodat het tijdschiift voortaan heet : a de
negentiende eeuw en erna a. 't Ding schijnt ons toch met gelukt.
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Het volgend tafereeltje hangt de eerw. H. Dr. Jessop ons op van
den boerenstand in het begin der verledene eeuw : De indruk die
zich, na twintig jaar studie... van mij heeft meester gemaakt, is, dat het
leven van onze landelijke bevolking in den aanvang der eeuw niet
alleen gelukkiger was dan een oppervlakkige terugblik zou laten gelooven,
maar dat de werkelijke, stoflelijke toestand der grondbearbeiders tijdens de
veertig eerste jaren h.oegenaamd niet zoo vernederd en arm en hopeloos
was als sommige schrijvers hebben beweerd. Verder verstout ik mij te
beweren dat de stadsbevolking van Engeland, zedelijk, lichamelijk, gods, dienstig en verstandelijk, gedurende de eerste dertig jaar, veel slechter
geweest schijnt te zijn dan op den buiten... En ware de landelijke geestelijkheid er niet geweest, met een gering getal ernstige en toegewijde menschen... Zoo had het bestaan zelf van den christenen godsdienst gevaar geloopen. Jets dat den naam van nationale opvoeding verdiende, bestond niet.»
De slag van Spion-kop wordt verhaald (39-56) door L. Oppenheim.
Sir Michael Foster (57-63) zou willen meer wetenschappelijke studie
in de gasthuizen zien gebeuren, en wijt den tragen vooruitgang der
geneeskunde toe aan het verwaarloozen deer gelegenheden tot onderzoekingen en proefnemingen.
In de vorige aflevering was er spraak van de bronnen 'waar Mahomet
geput had voor den Koran. Die verhandeling wordt bier (77-83)
wederlegd
Een derde der nachtdieven in Engeland zijn jongens van 16-21 jaren,
en de verhouding der 16.21 jarige misdadigers wordt grooter dan op
elken ouderdom, zij bereikt 1/5 van het totaal der misdadigers. Nochtans
hebben de nijverheids- en verbeteringscholen reeds den besten uitslag
opgeleverd, en John Trevarthen (84-89) vraagt er de uitbreiding van.
Henri Jephson (90-99) stelt voor, in dit eerste jaar, en, desbelust,
in elk der volgende jaren, een'en algemeenen kuischdag te bepalen, om
ons en onze huizen en omgeving, alle gelijk en overal', to reinigen.
Daarop volgt eene lofrede over de zindelijkheid.
De diplomatische geschiedenis van het Nicaragua-kanaal (I00-115)
door Robert Bromley.
De veranderende idealen der menschelijke schoonheid » is het
opschrift van een artikel (116-13o) waarin John Collier de geschiedenis
van het menschelijk portret schetst van de eerste Egyptiers tot nu.
Egypte begon met een krachtig realism, doch word stijf onder den
invloed der priesters; het aangezicht van man en vrouw verschilt
zeer, maar 'er is' a subtle charm about the female faces that is replaced
by a placid dignity in the male. De trekken zijn fijn van een aquiline
type, en de gestalten hoog en clank. Er is weinig spierenbeschrijving,
de mannen zijn breed geschouderd en dun van lenden, terwijl de
vrouwen niettegenstaande hunne stijve houding, bevallig zijn en fijn.
De vormen zijn zacht en rond.
Bij de Assyriers zijn weinig vrouwenbeelden ; de mannen zijn
krachtvol en zeer gespierd.
Dan komen de Grieken, met het ideaal der Venus van Milo :
no man could have a saner or a healthier love ». De Grieksche
,kunst heeft that element of healthy realism without which no art
can progress. Myron's Ladas is de triomf van het realismus. Phidias'
beelden zijn gesteund op eene bijzonder nauwkeurige opmerking van
menschelijke gedaanten. De Venus van Milo is nooit overtroffen als
ideaal van menschelijke schoonheid. Het hoofd is niet zoo streng als
>bet ideaal van Phidias. De bijzonderste uitdrukking is kalme bevalligheid.
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Het lichaam is sterk en struisch. In proportion it differs but little from te
male, but it is very feminine in the graceful roundness of its contours.
Hierin gelijkt het vooral op den man, dat het geene . lede heeft...
De geheele verschijning ademt gezondheid; en toch heeft zij eene'
bijzondeie vrouwelijke verrukkelijkheid.
De Hermes van Praxiteles is het ideaal van den jongeling. Jonger
en zachter dan Phidias is de gestalte toch volkomen sterk en athletisch.
De Grieken geleken ongetwijfeld niet zeer op deze idealen, docir
zij waren een schoon en gezond ras. De Tanagra's verbeelden wel wat
juister de menschen van dien tijd. Eene jonge Grieksche mocht eenen
wipneus hebben en zelfs eene dubbele kin, maar eene vette plompe
deerne, of eene hoekige of beenderige werd met waardig geoordeeld
om als model voor dit humble and domestic art te dienen.
De Romeinen deden de Grieken na en hadden geene eigendommelijkheid. Grieksche kunstenaars leverden al wat de rijken van Italie'
wilden hebben.
De beschaving der oude wereld vi gil ten gronde.
In de middeleeuwen vindt men in de kunst the curious awkward
It is never by
ness and uncouthness of the form and gestures
any chance easy and gracefiel like the movement of the greeks
Natuurlijkheid is er niet te vinden. De kleederen verbergen het lichaam.
En in werkelijkheid was toen het menschelijk lichaam niet schoon,
niet gezond, met ontwikkeld. The ideal of human beauty was a poor
Het gevoel voor levenlooze schoonheid en landschap was integenone
deel zeer groot.
In Italie ging het beter dan elders; daar was eene herinnering
van de klassieke kunst. Giotto is stiff, maar lief en waardig; Pisano (1260)
is klassisch.
De Renaissance brengt leven en blijmoedigheid. De heiligen zelven
zijn meer menschelijk, zij zijn pleasing and debonair personages, soms
met een schijnsel van heidensch goed humeur, en de engelen zijn
liefelijk als danseressen van Pompei.
Botticelli verbeeldt de vroege Renaissance. Can anything be more
delightful than the delicate paganism of his Spring or of The birth of
Venus? and how refreshing after the angular and sour-visaged saints
of middle ages! . Maar zijne menschen zijn niet gezond. De meisjes
zien er slecht gevoed uit en zonder spieren ; hunne aangezichten mager
en bleek; their very subtlety has a suspicion of hysteria. Wat staan zij,
als echtgenooten en moeders, verre beneden de Venus van Milo!
Voorts The secret of the wonderful measure and restraint of
the Greeks seems to have perished with them; no modern artist has
ever quite achieved it
Raphael's eerste tijd heeft een allerbeste keus van vorm en aangezicht, doch een weinig te kunstmatig. Later is hij ruw; de hoofden
zip slechte kopijen van de oudheid.
Michel-Angelo is den mensch zoo goed meester als de Ouden, maar
hij heeft geene maat of evenredigheid. It is the exaggeration of a
man of impulsive genius whose conceptions are so vivid and powerful
that they destroy his sense of measure.
Leonardo da Vinci, heeft een van de schoonste typen geschapen
die de wereld ooit heeft gezien. Het heeft de struische volmaaktheid
der Grieken met, doch 't is vrij van die ziekelijkheid welke bij Botticelli
te vinden is. De wezenstrekken zijn regelmatig en buitengewoon fijn,,
en de gestalte is verrukkehjk geevenredigd. De glimlach is betooverend.
fleshy sister of the Venus of Milo. »'
Titiaan's Flora is eene
Het Venetiaansch ideaal, evenals bij de Grieken, is de blonde.
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In het noorden van Europa is er bij de kunstenaars geene schOon,heid van menschen te vinden. De Van Eycks, Holbein, Durer hebben
,hunne modellen voorzeker niet gevleid. Durer's Adam en Eva zijn
vreeslijk.
Velasques en Rembrandt « have the serious Weakness that their
sense of human beauty is so small. » Licht en schaduw, kleur, -uitdrukking enz. geven zij onnavolgbaar weder, maar een leelijk mensch
,is voor hen juist gelijk een schoon. Kijk Velasquez's Apollo in de smidse
van Vulcanus! Wat zijn Rembrandt's badende Susannas afstootelijkl
Rubens, een overprezen kunstenaar, heeft schoone hoofden, maar
,tiij vindt zijn vermaak in 't schilderen van vette vrouwenhjven.
Van Dyck heeft een beter schoonheithgevoel. Daar is c a certain type
of refined aristocratic beauty Maar zijne ideale figuren zijn « quite
commonplace. » Zij hebben de gebreken van Rubens niet, doch zij
bezitten Diets aanbevelingswaardigs.
Rond het midden der XVIII' eeuw heeft Engeland Reynolds,
Gainsborough en Romney, die hunne modellen zeer vleiden, maar al
de_ vrouwen zijn van dezelfde familie, zeer middelmatig, niet schoon,
niet leeluk, niet geestig, niet dom, enz.
De Fransche school bezat Watteau, Lancret, en de min groote
Boucher, Fragonard, enz. Hunne vrouwen zijn ziellooze « minxes ».
De wezenstrekken zijn nooit schoon, en er is geen spoor ' van verstand:
in de hoofden.
En onze tijdgenooten ? Hebben wij een ideaal? Wij hebben alierhande scholen, en uit dien chaos zal misschieu eens een ideaal te
-voorschijn komen. —
Sir Wemyss Reid (131-146) en Sidney Low (147-158) schrijven.
over hedendaagsche politiek. De (katholieke) bisschop van Newport (159-173) legt de katholieke
leering omtrent de aflaten uit.
,
Emdelijk (174-176) komt de oplossing van het vraagstuk yam de
pauselijke absolutie te Oberammergau. Miss Morant had laten- weten
dat Josef Mayr de absolutie gekregen had voor zijne en zijder kznderen
verledene, tegenwoordige en toekomende zonden. Op aandringen van
Kardinaal Vaughan zijn verdere uitleggingen , gevraagd. Miss Morant
heeft geschreven dat zij 't cling ,wist van hooren zeggen, en dat de
persoon die haar ingelicht had verklaarde, zich de woorden van het stuk
met juzst te herznneren. Doch op verder aandringen is het stuk naar
.den uitgever gezonden : er is enkel spraak van den pauselijken zegen
met eenen Vollen Aflaat! Daarop ontvangt de Miss van den uitgever eene strenge berisping.
Op , blz. 177-196 herdrukt The Nineteenth Century een in 1884
verschenen artikel van Lord Roberts over de hetinrichting van het
leger.
A. W.
Civilta, cattolica. I December 1900.
Uitbreiding van een vorig artikel : c scuole
comunali in balm dello stato a (2o Oct. 1900), geschreven ter,gelegenheid
van - een nieuw schoolontwerp van Minister Gallo. ,voor eene -meer
bepaalde behandeling der bijzondere punten wacht _ schrijver op een
nauwkeuriger ontwerp in de Kamers voorgesteld, en valt intusschen, de
beweringen van Gallo van hooger oogpunt aan; hij bewijst de ongegrondheid der socialistische opvatting van Gallo wat Staatsrechten in -zake van.
onderwijs aan g aat. De groote opvoedkundigen, zoo katholieke als andersd.enkende, hebben steeds de vrijheid van het onderwijs aanbevolen;

De staat-opvoeder, —
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vvat wij katholieken vooral nooit zullen aanvaarden is de uitsluiting
van den godsdienst, welke uitsluiting noodzakelijk eene eenzijdige en
manke opvoeding moet veroorzaken.
De hedendaagsche geneeskunde en de zzektebarende mikroben. Onzekerheid der geneeskunde in de bepaling van de ziekte, en gevaren uit
deze onzekerheid voortvloeiend. De mikroben, men ziet er overal, niets
is er veilig van ; en nochtans een groot deel der Engelsche geneeskunde
noemt reeds het mikroben-stelsel « een reusachtige dwaling Schrijver
helt zienlijk over naar dezen kant. De mikroben bestaan, doch in plaats
van tot het organische rijk der protisten te behoolen zijn het veeleer
uitwee psels der levende cellen, uitwerpsels die soms vergifachtige bestanddeelen bevatten --en die, heropgeslorpt door het levendwezen, de innerlijke oorzaak der ziekten zijn. Groote kweeksters van ziekten zijn de
onreinheid, en vooral de onzedigheid die deze ongezonde uitwerpsels
'
schrijver heet ze coprolipsani
vermenigvuldigt, en tegelijk de levens..
kracht, vereischt om dezelve te ontruimen, verminkt en verzwakt.
De werkmanspensioenen in Belgzi. Schrijver bespreekt en ontleedt
onze wet van 10 Mei 1900, en stelt dezelve tot voorbeeld aan de andere
naties, en in 't bijzonder aan zijn eigen Italiaansch vaderland.
De penning der arme nonnen van Italzè: Het is het 24e jaar dat dit
werk bestaat; warme oproep tot de weldoeners; schrijver legt ons eenige
brieven voor dier arme nonnengestichten die waarlijk eenen erbarmelijken
toestand derzelven getuigen. Veileden jaar heeft het .werk minstens vier
maal hulp gezonden aan 400 kloostergemeenten.
— 15 December 1900.

I Mzssionarzi Cattolzcz ed z dzsordznz in Gina. De Civilta deelt eenen
brief mee van eenen zendeling uit China, waaruit klaarblijkend doorstraalt
dat noch de geloofsverspreiding, noch het gedrag der zendelingen de oorzaken zijn van den Boxer-opstand. Deze rs eer tegen de vreemden dan
tegen de christenen gericht ; de bezitneming van verecheidene rijke provincien van China door de Europeanen doet de inwoners van het
Hemel-Rijk vreezen voor de verbrokkeling van gansch het land. — Het
gedrag der missionarissen was altijd onberispelijk. Wat Mgr. Anzer
betreft, deze, ondervraagd door keizer Wilhelm over de strategische punten
voor zijne zeevloot, heeft als deftige vaderlander te kennen gegeven,
dat Kiao-tchen als zeepost zou te verkiezen zijn. Men merke wel op dat
de keizer reeds van voor het « interview van zin was, zich zelven op
dergelijke wijze te vergoeden, voor de diensten door 't Duitsche leger
aan China bewezen.
L' arte et la Storza all'Esposizzone di Parzgi. Dit artikel is vervolg
van eene studie onlangs in de Civilta begonnen. — Schrijver zwaait veel
lof toe aan « le Petit Palais . van de Tentoonstelling ; 't is een prachtj uweeltje, zoowel -voor den smack van zijnen bouwtrant als voor de
sierlijke en kostbare kunstvoorwerpen die het bevatte.
Della Stela del Faro e della sua Iscrizione arcazca. 't Is de voortzetting der studien over die belangrijke ontdekking. 't Verslag van hoogleeraar von Duhn wordt er behandeld ; en tevens worden eenige redenen
uiteengezet om 't voor-republikeinsch ontstaan van 't monument te
bevestigen ; voorts wordt de beoordeeling van Gammirini besproken, die
zijne zienswijze staaft op de natuur der offer-overblijfselen in 't graf
gevonden.

OMROEPER.
Schrijversloon in Engeland. — Voor zijn Paradise lost kreeg
Milton zeven pond sterling, nadat hij eerst twee jaar vruchteloos een,
uitgever had gezocht. Bulwer, wiens _ werken eens veel gelezen werden,
streek 1000 pond op voor elk boek; de volledige uitgave zijner werken
bracht hem ongeveer 1,750,000 frank op. Byrons volledige uitgave werd
met 23,500 pond b-elaald. Mrs Humphry Ward ontving voor haren
tendenzroman Robert Elsmere 8000 pond sterling, en voor haren David
Grieve 17,000 pond. Ook met wetenschappelijke werken is in Engeland geld te verdienen. Herbert Spencer's wijsgeerige schriften brachten
hem ongeveer 32,000 pond op. De hoofdopsteller van de Times trekt
jaarlijks 125,000 frank.
Vlaamsche Zang. — Als opziener voor het muziekonderwijs in
de middelbare scholen en Athenea is een Vlaamschonkundige Waal
benoemd.
De heer Minister is toch zeker niet van zin den Vlaamschen zang
of ' te schaffen in de weinige scholen waar die aangeleerd wordt?

0 die statistieken! — Van een, onzer inschrijvers uit Luik
c Vandaag kwam er te mijnent een beambte met de Volksoptelling
gelast. c Si vous le voulez, Monsieur, zegde hij, je remplirai bien
moi-theme la feuille de renseignement ». Indien men alzoo handelt bij
al de Vlamingen te Luik, zullen vele Vlaamschsprekenden opgeteekend
worden!! Belet wel dat de man niets vroeg nopens hetgeen wij spraken
en hij was al gereed om voort te gaan ». — Te Leuven bood een politieagent aan den secretaris van den opstelraad een ingevulden bulletijn
aan om te teekenen.
Polen. — Wanneer zal Pruisen nu toch eens leeren de Polen
niet afkeerig maken van Duitschland ? Verleden zomer was er te
Posen kiezing voor het Gewerbe gericht, den Duitschen Goedemannenraad. Nu heeft het magistraat een eenvoudig middel gevonden om de
Poolschgezinde kandidaten, die nochtans de gtoote meerderheid der
stemmen bekomen hadden aan kant te schuiven en de Duitschers als
gekozen uit te roepen : Al de stembriefjes, in 't Poolsch geschreven,
werden nietig verklaard. De vrijheid der talen bestaat nochtans in
Duitschland, voor den Reichstag en den Landdag stemt men in 't Poolsch;
ten andere, vele werklieden-stemmers kennen niet anders dan Poolsch.
Laat ons nu afwachten of het hooger bestuur niet zal tusschenkomen .

Prentbriefkaarten. Voor de zedegeschiedenis van onzen tijd : In
zeven dagen, van 9 Augustus 12 uur 's middags tot 16 Augustus 's middags werden in het gebied van de Deutsche rijkspost niet minder dan
10,128,569 prentbriefkaarten verzonden, dus gemiddeld dagelijks
1,446,938 stuks. Het bedrag aan porto voor de geheele hoeveelheid
prentbriefkaarten was 483,075,32 mark of gemiddeld per dag 69,010,76
mark.
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Het Sienkiewicz-Feest. — Reeds in 1898 was het vijf en twintig
jaar geleden dat Hendrik Sienkiewicz als schrijver optrad. Maar op zijn
verlangen werd toen het feest uitgesteld, om de belangstelling voor het
Mickiewicz jubileum, dat men even zou vieren, Diet te schaden. Zoo
werd eerst den
' December jl. geheel Polen door, maar voornamelijk
te Warschau, het feest ter eere van Sienkiewicz gevierd. Den schrijver
werd plechtig hulde gebracht door talrijke afvaardigingen, onder andere
namens de Academie voor Wetenschappen van Krakau, de Poolsche
Hoogescholen van Krakau en Lemberg, verscheidene letterkundige vereenigingen, ' buitenlandsche kringen van Polen, enz. Onder de aangeboden
geschenken dient vooral aangestipt eene gouden met briljanten bezette
pm, en de eigendomsbrief van een landgoed in Russisch-Polen, aangekocht met de opbrengst eener openbare inschrijving. Des avonds werden
op alle Poolsche schouwburgen feestvertooningen gegeven, waarop door
de opvoering van een komisch stukje van Sienkiewicz zelf op gelukkige
wijze voor afwisseling na het ernstige gedeelte van de feestvertooningen
werd gezorgd. Onwillekeurig denkt men bij de mededeeling van deze
bijzonderheden aan de plechtige hulde terug, welke den grijzen Conscience
door gansch het Vlaamsche land ter gelegenheid van zijn honderdste
boekdeel gebracht werd.
22

Ken. Vi. Academie. — Redevoering van den nieuwen bestuurder
den heer Coopman. Hij brengt hulde aan zijnen voorganger Kanunnik
Daerns en weidt uit over de roeping en de werkzaamheden der Academie.
Dr Claeys, Jhr de Pauw en Prof. De Ceuleneer worden benoemd
als leden der Commissie van rekendienst voor 1901.
De eerste aflevering van de Biographie der Zuid-Nederlandsche
scht ijvers zal opgeluisterd worden met de portretten van Toni Bergmann
en P.- V. Bets.
D r L. Simons geeft lezing van eene wetenschappelijke en letterkundige studie over het oude Walthariuslied.
Deze voordracht en de rede van de heer Coopman zullen verschijnen in de Verslagen.
f -

Koninklijke Academie. Zitting van December.
Elf antwoorden op de vraag naar een L a t ij n s c h gedicht.
Voordracht van T. Rodll over wijlen G. de Vries, Az. (1818-1900),
gewezen minister, schrijver van het werk Over de zeeweringen en

waterschappen in Noord-Holland.

Davidsfonds. — Den 22 December laatst vierde de afdeeling
Luik de 25 st' verjaring van het Davidsfonds met eene letterkundige
zitting en een banket onder voorzitterschap van Mgr. Rutten. Men
besliste er eene afdeeling te stichten te Hoei. — Den 3o December was
het de beurt van Lier met uitvoering van Oude Geestelijke liederen
en vextooning van levende beelden, tafereelen uit het Nieuw Testament.
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t P. Vermeire, te St. Nicolaas, lid der bestendige afvaardiging
der provincte Oust.- Vlaanderen, schrijver van menige vlugschriften over
Pangermanisme, economische vraagstukken (Egalite des professions) en
de verbinding van ,het Land van Waas met Antwerpen en de zee
door een kanaa.1 (Anver-Londres etc.). Pit vraagpunt is thans ter
studie it eene commissie door den Proviucieraad genoemd. — Edmond
Tarbe des Sablons, Fransche roman- en tooneelschrijver : Drames

^ay zsiens, Roman d'un crime, Monsieur de Moral, Angéle Valois,
Martyr, enz. Hij was stichter van Le Gaulois in 1879 °vergemaakt aan Arthur Meyer. Hij schreef ook Impressions politiques.

—ServaisdeMarteu, Luik,hofderstnographiendKamers
en schrijver van seischillige letterkundige werken. Hij was een oud
pausthjk zouaaf.
Eug. Bernimolin, te Luik, schrijver van verscheidene werken over bestuurlijk recta, ook van Le (termer podte wallon du
pays Liegeois Defr'êcheux en van L'e'cole populaire et le ratzonalisme
contemporain, bock dat hem, gewezen liberaal, in 1879 bijna zijne plaats
deed verliezen als bestuurder in het piovinciaal bestuur. Het liberalisme kon hem zijne genegenheid voor het katholtek onderwiis niet vergeven. — D r Patain, de groote Fiansche physiologiste en pathologiste,
schrijver van vermaarde werken over den bloedsomloop en uitvinder
van verscheidene toestellen in gebruik in de laboratoria. — Franz
Servais, Belgische componist, schrijver van Contemplation en Apollonzde.
Hij was noon van den violoncellist Francois Servais, schoonbroeder van
den zanger Van Dyck en van den beeldhouwer Godebski. — Moreau de
Tours. Fransche schilder. — FlOrimond Van Loo, Gentsche kunstgraveerder. — Evert Larock, Belgische kunstschilder. — Arthur
Dujardin, advocaat-generaal bij 'het Verbrekingshof te Parijs, schrijver
van belangrijke rechtswerken, waaronder de bijzonderste handelen over
handelsrecht en over het N ervreemden van staats- en gemeentegoederen.
— Victor Balaguer, Catalaansche dichter, geschiedschrijver en politick
man, hij was een tijd fang ondervoorzitter in de Cortes en minister: Zijn
bijzonderste gewrocht is I-Astoria politica y literaria de los trovadores„ — Jules Barbier, librettiste van verschillende operas : Faust,

Mignon, _Hamlet, Romeo et Juliette, iVoces de Jeanette, Paul et Virgznze, — Max Sulgberger, letterkundige en opsteller aan l'Etoile
Beige. — Ch. Verstraete, publicist te Gent en V oorzitter van den
Journalistenbond der Vlaanderen. — ,De Duitsche symbolistische schilder
Backlin bekend om zijn Gevecht tusschen Centauren, het Eiland der
cloud en De discipels van Emmaiis.

OVER SCHRIFTUURAANHALING. (I)

II.
Teksten uit het Nieuw Testament.

Advenzat regnum luum (Matth. VI, TO).
Uw r -k. kerne!
In het Onze Vader lezen wij : Ons toekome uw

Ro, en in den Mechelschen Catechismus hebben we,

in de uitlegging op die vraag, van jongsaf geleerd
dat het Rijk, welk wij bier vragen, het Rijk der
Hemelen is dat God aan zijne dienaren beloofd heeft
na dit leven.
Ik meen bier te moeten vertalen : Uw Rijk kome,
en het woord reg-num te moeten verstaan, niet van
het Rijk der Hemelen, de eeuwige gelukzaligheid,
maar wel van het Godsrijk, het geestelijk koninkrijk,
dat de Messias kwam stichten; en zoo zouden die
woorden de bede bevatten dat dit Rijk van God en
Christus, de heilige Kerk, zich moge uitbreiden over
de geheele wereld. In het Fransch zeggen wij : que
arrive.
votre red
Voor deze uitlegging pleit de welbekende en
algemeen aanvaarde verdeeling van het Onze 'Fader
.............o.......M0

(I) Zie vorige aflevering, biz. 5.
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in twee deelen : in het eerste, waar de bovengemelde
vraag in ,voorkomt, vragen wij rechtslreeks niets
voor ons, zooals in het tweede deel, maar onze Bede
betreft God zelven.
In de uitlegging van den Catechismus door Mgr.
Lambrecht, lezen wij, na de verklaring van den tekst
die zooeven is aangehaald, deze bemerking : « Doch
door let Rijk der Hemelen kan niet alleenlijk het
hemelsch gehik verstaan worden, maar ook de heerschappij die God heeft over de menschen, die zijne
wetten erkennen, en aanveerden. Gelijk het rijk van
eenen kohing uit al de menschen bestaat, , die zijne
macht en zijne ,'wetten erkennen, zoo bestaat ook het
Rijk 'van God op aarde- uit al de menschen die de
goddelijke' heerschappij en de goddelijke wetten
erkennen- erg zich aan deze onderwerpen: En nu; ingezien wij in den hemel niet kunnen komen zonder hier
op aarde lid van het Rijk Gods geweest te-zijn, en cle'
woorden van. het Onze Vader van het Rijk 'Gods op,
aarde kunnen verstaan worden,‘mogen wij met recht
denken dat wij in de tweede vraag van het Onze
Vader rechtstreeks van God verzoeken, dat wij en
alle ,menschen aan zijn‘ Rijk hier op aarde 'zoudeti
mogén , toebehooren en meer en meer toebehooren.
Dit Rijk Gods nu is 'de Heilige Katholieke Kerk, die
de vergadering is Van al de geloovige christenen die
zich wath-lijk aan God onderwerpen en diensvolgens
door de bovengemelde , woorden vragen wij, dat de
Kerk zich meer en meer oude utitstrekken en versterken; wij en al de menschen zich aan haar zouden
onderwerpen, en meer en meer hare wetten aanveerden; 'en ,dat alzoo de ongeloovigen zich zouden bekeeren en de H. Kerk binnentreden, de 'ketterijen en de
scheuringen zouden eindigen, en- alien tot de H. Kerk
zouden komen en' in haar blijven
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Regnum coelorum vim i5atitur, et violenti raftiunt
illud (Matth. XI, 12.)
Het rik der hemelen
geweld, en geweldigen
rooven het.
Op verschillende wijzen hebben de kanselredenaars en Schriftuurverklaarders en Godgeleerden die
woorden uitgelegd ; de volgende verklaring is voorzeker valsch : men moet zich geweld aandoen om
den Hemel le koMen. Ongelukkig is het deze die
gewoonlijk wordt voorgesteld, ondanks dikwijls vernieuwde terechtwijzingen.
Hetgeen men daar uitdrukt is eene groote waarheid, maar ze wordt in die woorden niet geleerd
dit is, naar mijn bescheiden oordeel, niet de Schriftuurzin, maar eene eenvoudige accommodatie door

zinsfieling.
Eerstens moet aangemerkt worden dat regnum
ecoelorum hier, zooals gewoonlijk in het Evangelie van
Mattheus, niet den Hemel, maar het Rijk van Christus
hier op aarde beteekent. Blijft op te zoeken welke
'de zin is van het gezegde : vim fiatitur, en welke
die violenti zijn.
Ziehier heel het vers : Van de dagen nu van
joannes den Dooper af tot nu toe lijdt het rijk der
hemelen geweld, en geweldigen rooven het ».
Zooals het blijkt geeft Jesus bier geen voorschrift, noch eenigen raad, hij zegt niet wal moet
gsedaan worden, of wat geraadzaam is, maar zegt wat

ken filaats had.
Nu, hetgeen dan gebeurde is volgens sommigen
het volgende : Sedert het optreden- van joannes als
boetprediker en wegbereider van den Messias, wordt
het Rijk, als ware 't, eestormd, of het deelgenootschap
aan het Rijk van den Messias wordt met hevige
begeerte en heiligen drift gezocht, en geweldigen,
dezen die zich zelven geweld aandoen, door hunne
boetvaardigheid en door de verbetering van hun leven,
rooven het en nemen het in (BEELEN).

Ii8
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Die uitlegging wil ik niet volkomen veroordeelen ;
evenwel kan ik ze moeielijk aannemen, omdat hetgeen
daarin gezegd wordt, mij niet overeenkomstig schijnt
met de feiten. Naar immers ziet men die hevige
begeerte en heiligen drift in 't yolk, tijdens het sterfelijk
leven van Jesus? Hoe dikwijls heeft niet de Zaligmaker een schrikverwekkend en hartroerend vae,
wee uitgesproken, tegen die steden waar Hij, ter bevestiging van zijne goddelijke leering, mirakelen deed,.
zoo uitstekend en zoo menigvuldig dat, waren die\
gedaan geweest bij heidensche volkeren, deze zouden
boetvaardigheid. gedaan hebben, terwijl de Joden in
hunne verstoktheid en wederspannigheid aan de gratie
volherdden?
Dit ingezien, en met het oog op de Grieksche
woorden, denk ik den volgen den zin te moeten verkiezen. Het rijk dat Jesus komen stichten was heeft
geweld te lijden, men bestridt en vervolgt het (vim
fialdur), en dezen die het zoo bestrijden, vooral de
PhaTiseers en schriftgeleerden, (violenti : een woord,
van denzelfden Gi-riekschen wortel als 't werkwoord
dat hier met vim pafitur wordt overgesteld), moven'
het, of ontrooven het aan dezen die er zouden willen
intreden. Vgl. Matth. XXIII. 13 : « Wee u, schriftgeleerden en Phariseers, gij huichelaars! omdat gij
het Rijk der hemelen sluit voor de rnenschen ; want
gij zelven gaat er niet in, en hen, die willen ingaan„
laat ge niet ingaan », en Lucas XI. 52 : q Wee u, Wetgeleerden ! omdat g- ij den sleutel - der kennis hebt
weggenomen : gij zelven zijt niet ingegaan, en hen,
die ingingen (wi/den ingaan), hebt gij geweerd ».

io
Discite a me, quia mills sum et humilis corde
(Matth. XI, 29).

Leert van 747 want ik ben zachtmoedig en nederzg
van hart.
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Die tekst wordt dikwijls aangehaald alsof quia
hier, gelijk soms elders, quod beteekende : leert van
mij dal ik..., leert van mij zachtmoedig en nederig
,zijn.
Dat zou wel toepassing mogen heeten, maar 't is
,de zin der woorden niet.
Immers uit de omstaande rede wordt de eerstgemelde vertaling gestaafd.
De Zaligmaker noodigt iedereen uit om zijn volgeling te worden, en geeft drie aansporende redenen op :
1. lk ben zachlmoedig en nederig- van hart ;
Hij zegt niet wat van hem moet geleerd, maar waarom
,ze niet vreezen moeten hem als leermeester te
nemen.
2 . c G . zult ruste vinden voor uwe zielen », d. i.
-voor u zelven.
3. <, Mfn juk is zacht, en m01 last is Licht.
Niels is er dus te vreezen, noch van den kant van
den Meester (l e reden), noch van den kant van het juk
(3 e reden); integendeel, alle goed, het grootste goed
hier op aarde zal het hunne zijn (2 e reden) : de
onweerstaanbare zucht naar vrede en geluk, wordt,
voor zooveel het hier mogelijk is, door Christus, en
door hem alleen, bevredigd.

Quid enim prodest homini si inundum universum
lucretur, animae vero suae detrimentum tatiatur?
glut quam dabit horno commutationem j5ro anima sua?
4Matth. XVI. 26).
Wat toch baat het den mensch, zoo hi de geheele
wereld wint, maar zijn leven verliestY Of wat zal de
mensch in ruiling geven voor zijn leven?
In den aangehaalden tekst wordt het woord

,anima gewoonlijk vertolkt door ziel. Ik zeg : Leven.
In de onmiddellijk voorafgaande woorden (Matth.,
,ib. 24) had Jesus tot zijne aanhoorders zóó gesproken :

I zo
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• Indien iemand mijn volgeling wil wezen, hij verloochene zich zelven, en nerve zijn kruis op en volge
mij », m. a. w. zelfverioochening en lijdzaamheid,
gaande tot de bereidwilligheid om zelfs den schandigen kruisdood te sterven, zijn de twee voorwaarden
om Christus' vOlgeling te zijn en ter aanbeveling
van 't geen Hij voorstelde, voegde Hij erbij (ib. 25)
• Want, wie zijn leven (animam) zal hebben willen
behouden, 4zal het (earn) verliezen ; doch Nvie
mijnentwil zijn leven (aniznam) zal verloren hebben,
zal het (earn) vinden ». Leven wordt in dit vers
dubbelen zin genomen, er is ehier woordspeling : in de
beide eerste deelen der zinsnede, is leven het tijdelijkeleven, loch in de beide laatste, het eeuwige leven. Wie
het tiideliike leven, met verzaking van Christus, zal
behouden hebben, zal het eeuwige verliezen doch wier
om Jesus' wil het, eerste ,zal verloren hebben, zal het
andere vinden. Diensvolgens, in geheel die tekst,
v.v. 24-25, neemt Jesus herhaaldelijk het woord
anima in den zin van leven. Mijns, dunkens moet
derhalve , ook gezegd dat in v. 26 dit woord dezelfde
beteekenis heeft : hier is dus spraak van het verliezen
des eeuwigen levens (animae detrimentum facere), tot
het vinden of bekomen van hetwelk men desnoods
alles moet veil hebben (quid prodest...).— En dat leven
eens verloren, dit is de zin der tweede vraag van den
äangehaalden tekst, zoo blijft den mensch niets over,
waarmede hij het zou kunnen inruilen (commutationem dare Aro anima sus).

Multi sent vocati, j5auci ,vero electi (Matth,. XX,.
16 en XXII, '14).
Hoe dikwijls die woorden aangehaald worden
om te bewijzen dat het getal uitverkorenen betrekkelijk kleiri zal wezen, hoeft niet gezegd te worden..
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Welnu, daaruit kan men, mijns dunkens, geen

bewis Ire/then om die thesis te staven (i).
Die woorden komen voor op twee plaatsen in
het Evangelie van Mattheus, te weten XX, 16, na
de gelijkenis of parabel van de arbeiders in den zengaard, en XXII, 14, na de gelijkenis van de uitgenoodigden lot het bruiloftsfeesi van een koningszoon.
I. Op de eerste plaats moeten die woorden zóó
verstaan \worden: Velen zijn geroepenen, maar weinig
uitverkorenen, d. er zullen slechts weinigen zijn die
uitgelezenen (electi), uitmuntenden kunnen genoemd
worden.
In die parabel stelt Jesus ons voor dat al de
werklieden, zelfs diegenen die een uur voor den
avond gekomen waren om -in den wijngaard te werken,
hun vollen loon ontvingen, evenals dezen die van den
vroegen morgen aan 't werk waren, en die den

last van eenen heelen werkdag en daarbi nog de
brandende hitte der zon gedragen, hadden (j5ondus
diei et aestus).
De Zaligmaker wil leeren dat de maat van beloofling niet juist zal wezen de langere of kortere
levenstijd in zijnen dienst doorgebracht; velen toch
die later op hun leven in zijnen dienst waren getreden,
zouden niet achterstaan bij dezulken die vroeger in
den dienst gekomen waren. Eene gevolgtrekking
daaruit was dat het vooral zou aankomen op den
Iver waarmee men gediend had (BEELEN). Daarbij
moet opgemerkt worden dat God in de geheimvolle
uitdeeling zijner genaden, in voile vrijheid en rechtvaardigheid den eenen eene meerdere, den anderen
eene kleinere maat toedeelt, waaruit komt dat de
eerie op korten tijd meer verdient dan een andere op
een langen tijd (SuAREz).

(I) Van het getal zeg ik niets, m. a. w. ik spreek niet van de
thesis, maar veroordeel het bewijs dat men in die woorden wil vinden.
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Van 't getal uitverkorenen is er hier geen spraak.
II. Op de andere plaats moeten die woorden op
de volgende wijze verstaan worden De vocati zijn
,de uitgenoodigden,' geroepenen tot de Kerk Christi,
de electi zijn dezen die aan de uitnoodiging beantwoorden : en heel de zinsnede moet toegefiast worden

0 de joden.

Ziehier het bewls: De Zaligmaker stelt ons eenen
koning voor die zijne dienstknechten uitzendt om de
vroeger uitgenoodigden tot de bruiloft te roepen (hij
bedoelt de laden). Onder hen zijn er die zich niet
bekommeren met de uitnoodiging van den koning;
anderen leggen daarenboven nog oproerige handelwijze
aan den dag, mishandelen en dooden de dienstkpechten : derhalve worden ze alien verworpen (verwerfiing
der Joden). Dan worden dienstknechten gezonden om
alien die ze vonden uit te noodigen (roeping der
Heidenen); en de gasten scharen zich rond den bruiloftsdisch. Onder dezen wordt er een _gevonden die
niet gekleed is met een bruiloftskleed, en die wordt
buiten geworpen. En Jesus besluit : multi enim .....
De verwerping der Joden en de roeping- der Heide-nen doen kennen, dat is het hoofddoel van de parabel.
't Is maar een ondergeschikt doelwit te leeren dat het
niet genoeg is aan de uitnoodiging te beantwoorden,
of van de Kerk deel te maken om eeuwig gelukkig
te zijn ; maar dat men in dezelve versierd moet zijn
met de heiligmakende gratie, om niet in de duisternis geworpen te worden, waar geween zal zijn en
geknars der tanden. Dat het zoo is blijkt uit eene
aandachtige en zonder vooringenomenheid gedane
lezing.
Nu, de woorden multi vocati... hebben hier betrek
op het hoofddoel. In de parabel was de zaak zoo
voorgesteld alsof al de Aden , gingen verworpen
worden : niemand imxners van de eerstgeroepenen
was gekomen ; op 't einde zegt ons , de Zaligmaker
dat weinigen onder hen, hoewel allen geroepen zijn,
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aan de roeping zullen beantwoorden, en dit zijn de
,pauci electi, te weten, de weinige Joden die aan de
roeping beantwoorden en Christenen warden.
De schrijvers die de aangehaalde woorden uitleggen in den zin van een klein getal uitverkorenen,
loopen gevaar in hunne eigene netten gevangen
te worden, vooral als ze dit toepassen op de Chrislenen. Inderdaad, dan kan men hun vragen : indien
het zoo is, hoe komt het dat in de parabel de
zaken z(56 voorgesteld worden alsof er uil dit groat
getal genoodigden, die aan de roeping beantwoord
hadden (en de christenen verbeelden), maar een werd
buiten geworfien? Of moet men misschien zeggen
,dat die weinige woorden, die op 't einde der parabel
te lezen staan, de leering der parabel omver werpen? Moet misschien niet liever die zinsnede, die iets
heeft van den aard der spreekwoordelijke gezegden
(die op verschillende wijzen kunnen toegepast worden),
haren bepaalden zin en haren uitleg uit de pal -bel
trekken?
Het oordeel is aan den lezer.

In eene uitgaaf van onzen Catechismus der Feestdagen (les over den Palmenzondag), las men : gelijk
de Profeten het voorzegd hadden, was Hij gezeten
op eene ezelin en later op eenen jongen ezel », hetgeen beteekende dat Jesus, toen Hij zijne intrede deed
in Jerusalem, op dien korten afstand die twee dieren
opvolgenlijk gebruikt had.
Nu, dat is niet zoo, en met recht is dit verbeterd in eene jong ere uitgave. Op den jongen ezel
alleen, en niet op de ezelin heeft Jesus gezeten (i).
(i) Om deze korte verhandeling beter te doen verstaan, schrijf ik
bier 't verhaal van Matth. XXI neer. c 1. En toen zij Jerusalem genaZerd waren en gekomen te Bethphage, aan den Olijfberg, zond Jesus
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Eene oj5werj5ing komt voort uit vers 2 : de apostelen moeten beide dieren meebrengen. Antwoord :
de reden daarvan is uitgedrulct Marc. XI, 2 en Luc.
XIX, 30: 't was een jonge ezel op welken nog Been
mensch gezeten had, en die bij gevolg wel eenige
moeielijkheden zou gemaakt hebben om zich te laten
geleiden en berijden, ware de ezelin niet meegedaan.
€ Om het veulen gewillig, te doen volgen, moest de
ezelin meegebracht worden » (BEELEN).
Een andere ofiwerfiing- uit 'vers 7 : ze spreidden
hunne kleederen (Ms zadeldek) op beide. — Antzuoord
de Aposteleny wisten niet op welk der twee lastdieren
Jesus zou gaan zitten ; wat meer is, in zoo een zegevierenden optocht moest de ezelin ook versierd zijn.
Eindelijk . eene ofiwerfiing uit vers 5 waar de prQphetie aaugehaald wordt die hier hare vervulling had :
« ... op eene ezelin, en op een veulen,' het jong eener
jukdragende Antwoord: Marc. XI. 7, Luc. XIX.
35, Joan. XII, 14 en 15, spreken alleenlijk van 't veulen.
« De Hebreeuwsche tekst van Zacharias heeft hier
ezel, niet ezelin; en het Grieksche woord, dat hier
bij Mattheus staat, ofschoon het zOowel ezel als
ezelin kan beteekenén, Inoest oj5 deze j5laals, om den
71 geworden,
Hebreeuwschen tekst, door ezel vertaald

4.

twee leerlingen uit, 2. tot hen zeggende : Gaat naar het vlek dat tegen
u over ligt; en terstond zult gLij eene ezelin vastgebonden vinden, en
een veulen 'met Naar; maakt 'ze los en brengt ze tot mi. 3. En
indien iemand u iets mocht zeggen, zegt dan : De Heer heeft ze
van noode! en terstond zal hij ze laten gaan. 4. Dit nu geschiedde
ailes, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door den Propheet,
die zegt 5. Zegt \ aän Sions doehter Zie, uw Koning komt tot u_
zachtmoedig, gezeten op eene ezelzn _ en op een veulen, het jong eener
jukdragende. 6. De leerlingen dan heengegaan zijnde, deden zij gelijk
Jesus hun bevolen had. 7. En' zij brachten de ezelin en het vetilen,
en legden op dezelve hunne kleederen, en daarop deden zij hem zitten.
8. En het meeste deel der schare spreidden hunne kleederen op den
weg, en anderen sneden takken van de boomen, en strooiden ze op,
den weg. 9. En "de' scharen die 'vooruitgingen en die volgden, riepen
luid, zeggende : Hosanna den Zoon van David! Gezegend hij, die
komt in den naam des -Heeren! Hosanna in dew hooge!
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en, niet door eielin, gelijk in onze VulKaat geschied
is. De zin der woorden is : gezeten op een ezel, zinde
een veulen, het (mannelijk) jong eener ezelin. De Partikel en beteekent hier, naar Hebreeuwsch spraakgebruik, zooveel als : dat is of namelik; en deze
woorden : en een veulen, het jong eener jukdragende,
zijn eene nadere verklaring van het voorafgaande
op een ezel » (BEELEN).
Eindelijk dient nog opgemerkt te worden dat
Jesus een ezel verkoos om zijne intrede te doen,niet om een voorbeeld van ootmoedigheid te geven,
zooals men soms meent : immers zelfs prinsen en
koningen reden op ezels; maar om den aard van
4n rk te doen kennen, en aan te duiden dat hij
niet een aardsch koninkrijk was komen stichten, maar
een geestelijk, dat hij een veroveraar was die niet
met zwaard en boog zijne veroveringen ging doen,
maar met andere wapenen, dat hij de Vredevorst
was (rex y5acificus et mansuetus), immers in tijde van
vrede gebruikten zij ezels ; het paard diende maar ten
tijde van oorlog. (Zie mijne lessen in Antiquitates
hebraicas, bi. 28, en mijnen Commentarius in Malthaeum
bl. 234).

Het rampzalig einde van Judas den verrader verhaalt Mattheus XXVII, 5, als volgt : « En hij wierp
de zilverlingen weg in den tempel, en vertrok; en hij
ging heen en verhing zich ».
Lucas in zijne Randelingen der Afiostelen I, 18
schrijft zoo, volgens de Vulgaat : en toen hij zich
verhangen had, is hij midden doorgeborsten, en zijn
al zijne ingewanden uitgestort ».
Tot hiertoe is er geene ernstige moeielijkheid
Lucas schrijft eene omstandigheid neer, welke bij
Mattheus niet te lezen staat; doch er is geene tegenstrijdigheid.
Maar in den Griekschen tekst van Lucas' Hande-
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lingen leest men, in plaats van : teen h zich verhangen had, deze woorden voorover gevallen zinde. Van
daar de volgende opwerping volgens Mattheus heeft
Judas zich verhangen, volgens Lucas heeft hij zich
van eene of andere hoogte neergestort, dus is er niet
alleen schijnbare maar werkelijke tegenstrijdigheid
tusschen de twee gewijde schrijvers.
Antwoord : De omstandigheden die Lucas ver,haalt zullen gebeurd zijn na 't verhangen : « Nadat
die wanhopige zondaar zich verhangen had, zal zijn
lichaam, uit welke oorzaak dan ook, misschien door
het breken van den strop, voorover neergevallen, door
dien val zijn opengeborsten, zoodat de ingewanden
werden uitgestort » (BEELEN).
Een ander antwoord luidt als volgt : De eene
bijzonderheid uitgedrukt in 't Grieksch door de woorden IrEsivric TsvoRevo;, voorover gevallen moet verstaan worden van het verhangen zelf: nadat hij het strop
rond den hals gedaan had, heeft h zich laten voorover vallen,il s' est lance dans le vide, en daarna heeft
plaats gehad hetgeen Lucas verhaalt en Mattheus verzwijgt, te weten, de uitstorting der ingewanden, welke
gebeurd ,zal zijn zonder val, maar door de verrotting
in den onderbuik.

Salutem ex inimicis nostris (Luc. I. 71).
Redding van onze vIanden.
Is 't noodig te zeggen dat de zin niet is : De
redding komt ons van onze vijanden? Dat die woorden
,die beteekenis niet hebben verstaat men als men den
BEN EDICTUS leest of zingt; maar waarom dan dit
vergeten als men spreekt of schrijft?
Eene aandachtige lezing van de omstaande rede
diene als verklaring : « Gezegend zij de Heer,
de God van Israel, omdat hij zijn yolk bezocht, en
verlossing heeft gewrocht en een reddingshoorn voor
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ons obgericht in het huis van David, zijnen dienstknecht (gelijk hij gesproken had door den mond'
van zijne heilige aloude propheten), redding- van'
onze vianden en uit de hand van alien die ons
haten » Redding is eene verklaring van 't voofafgaande reddingshoorn, en hangt af van ofigericht;'
van onze vianden (bemerk het parallel) is hetzelfde
als nit de hand van alien die ons haten.
Ik zou die woorden niet willen aanhalen, zelfs
niet als toepassing door zinsfieling, in den zin waar
ik eerst van sprak, omdat de gedachte, die men zoo
wil uitdrukken, mij regelrecht strijdig schijnt met den
Schriftuurzin.

Ignem veni mittere in terram et quid volo nisi
ut accendatur, (Luc. XII. 49).
1k ben gekomen om een vuur ob de aarde
werj5en, en wat wil ik dan dat het ontstoken worde
Bedoelt de Zaligmaker hier het vuur der liefde,
zooals velen het verstaan?
Neen : hij spreekt van een vuur van vervolging
ter oorzake van het ongeloof en de boosheid der
menschen zal die vervolging het treurig gevolg zijn
van het prediken van Jesus' leer; dit gevolg wordt
hier voorgesteld als het oogmerk daarvan (ik ben

gekomen om...).
Datgene, wat hier vuur heet, heeft Jesus elders
(Matth. X, 34), in dezelfde beteekenis, het zwaard
g enoemd.
Jesus verlangt dat dit vuur onstoken worde,
dat de vlam der vervolging- uitbarste! Hij verlangt
dat zijne leering gepredikt worde door de gansche
wereld, ofschoon hij weet, dat het niet geschieden

kan zonder de bitterste vervolgingen voor de verkondigers en benders z9ner leer. In v. 51 en volg.
gaat hij zoo voort (en dit staaft de bovengemelde
« Meent gij dat ik gekomen ben orn'
uitlegging)
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:vrede to geven, op aarde? , Neen, zeg 1K, u, maar
verdeeldheid. Want van nu aan zullen er vr ijf in
een huis verdeeld zijn; drie zullen tegen twee, en
twee 'tegen drie verdeeld zijn : de vader tegen: den
zoon, en de zoon tegen den wader ; de moeder tegende dochter, en de dochter tegen de moeder ; de
-schoonmoeder tegen hare schoondochter en de schOon.dOchter tegen hare schoonmoeder » '(BEELEN).
Als blijkt nit den samenhang der rede, mag men
„die woOrden, niet aanhalen, als hadde Jesus hier van
het vuur der liefde' gesproken, op hetwelk zij nochtans
-rnogen toegepast worden.

Rationabile obsequium vestrum (Rom. XII,

I.)

Die woorden hoort In en dikwijls uitleggen alsof
ze beteekenden : een redelike of beredeneerde gehoorzaamheid, of jets - dergelijks, aangezien men ze
neemt als gezegd van den Godsdienst of van het
-Geloof.
Welk is de ware zin?
Sint Paulus spreekt zoo : irk bid u dan brae-

ders bi de barmhartioheid Gods, dat uwe lichamen
(als werktuigen der ziel) tot een\ levend (in tegenstelling met den ouden offerdienst, waarin de offerdieren vooraf gedood werden), heilig (wees onberispelijk in uwen levenswandel), Gode welbehagely-k
('t ,geen het gevolg is) offer opdraagt, hekeen ulieder
geestelike eeredienst is ». Daarin dus bestaat hunt
offerdienst, een geestelike eeredienst, in tegenstelling
met den vorigen uiterliken eeredienst van beiden,
Joden en Heidenen.
Obsequium is bier dus eeredienst, en ratthnabile
is greestelk, zooals I Petr. : rationabile... lac,
vestelike melk, geeitelik voedsel; de H. Paulus
dus drukt in beeldspraak, ontleend aan eene offer-

OVER SCHRIFTUURAANHALING.

12.9

opdracht, hetzelfde uit wat Jesus zegde tot de
Samaritaansche vrouw (Joan. IV, 23) : Maar de ure
komt, en is nu daar, dat de ware aanbidders den
Vader zullen aanbidden in geest en waarheid >.
Die woorden kunnen dienen als accommedatie
door zinspeling, in den zin waar ik hierboven van
gewaagde maar dat is de Schriftuurzin niet.

Infirma mundi elegit Deus ul confundat fortia
(I Cor. I, 27).

Het zwakke der wereld heeft God uilverkoren, om
het sterke te beschamen.
Dikwijls worden die woorden genomen alsof ze
gezegd waren van de Apostelen, zwakke werktuigen,
door God uitverkoren om de gansche wereld aan
Christus' juk te onderwerpen.
Hier nochtans is geen spraak van de roeping tot
het apostelambt, maar van de roeping tot het Evan-.
gelie in het algemeen.
Hetgeen Paulus leert komt hierop neer :
Ziet op uwe roeping, broeders, d. ziet hoedanig
diegenen zijn die tot het geloof zijn geroepen er
zijn weinig wereldwijzen, weinig hooge staatsbeambten en grootvermogende personen, weinig van
aanzienlijke geboorte ; maar integendeel dezulken
opwelke men als dwazen en onkundigen met minachting nederziet, heeft God uitverkoren en geroepen, om
de wijzen te beschamen, en de zwakken, de niets ver-

mogenden, om de sterken, de machtigen le beschamen...
Maar hoe geschiedt dit beschamen der machtigen ?
Door het van God uitverkoren worden 'der zwakken,
als waaruit de onwaarde blijkt van hetgeen bij de
wereld voor machtig gehouden wordt.

ii
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Nemo potest dicere, Dominus Jesus, nisi in
Spiritu Sancto (I Cor. XII. j).
Dezen tekst bedoelde ik toen ik in de inleiding
dezer verhandeling steunde op de noodzakelijkheid
de citaten nauwkeurig op te nemen, of de woorden
der H. Schrift aan te halen, zooals ze erin te lezen
staan. Leest men niet, in een Tractaat over de Gratie,
deze woorden « Nemo potest dicere Domine jesu,
nisi in Spiritu Sancto » ? Men wil bewijzen dat 'tot
het plegen van heilzame of tot ons bovennatuurlijk
einde geleidende werken (ad actus salutares), hoe
klein zij wezen (zooals het uitspreken van den naam
Jesus), de dadelike gratie noodig is.
Op de aangeduide plaats spreekt de H. Paulus
niet zoo, noch van die stoic; maar hij zegt : « Nemo,
potest dicere, Dominus Jesus, nisi in Spiritu Sancto »;
en hij geeft aan de Christenen een teeken of criterium
omtrent de geestelijke gaven, hij geeft hun een
algemeen kenmerk waaraan zij de geesten konden
beproeven. Indien iemand zegt : Vervloekt zij Jesus,
anathema Jesu, al gaf hij vO6r eenige gave des
Geestes ontvangen te hebben, die is een _bedrogene
of een bedrieger, die' sfireekt niet door den Geest
van God. Zegt hij integendeel : Jesus is de Heer,
Dominus (est) Jesus, die spreekt door den Geest van
God (BEELEN).
« Eorum, qui Bono aliquo extraordinario ornati
esse videntur, verba vel opera, si ad fidem in Jesum,
Dei Filium, destruendam ejusque regnum convellendum tendant, auctorem non habent Spiritum S.;
sin vero fidem in Dominum Jesum augent et promovent, a Spiritu S. sunt (CORNELY).

Littera occidit, Spiritus autem vivO'cat (II Cor.
III, 6.)
Wat is hier de letter, en wat de Geest?
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De letter is de geschreven Wet van het Oude
Verbond; de Geest is de H. Geest, of de g-enade
overvloedig verleend in de bediening van het Nieuwe
Verb ond.
De letter, de Oude Wet doodt, niet als werkendemaar als gelegenheidsoorzaak. Zij gaf de kennis van
't geen de mensch doen en laten moest, maar niet
de bovennatuurlijke hulp om het gekende kwaad te
vermijden, en op die manier berokkende zij den
mensch de geestelijke dood.
In de Nieuwe Wet, heeft de mensch, te zamen
met de kennis, overvloedige gratie van den H Geest,
die hem in staat stelt de geboden te onderhouden,
en zóó maakt de Geest levend en wordt hij den
mensch eene oorzaak van eeuwig leven (BEELEN,
passim).
Ziedaar den letterlijken zin van die woorden ;
zij bevatten eene leering door Paulus, soms in moeielijke bewoordingen, herhaaldelijk voorgesteld.
Wil men die woorden verstaan van de letter en
den gees/ van eene wet, dat kan accommodalie door
zinspeling- genoemd worden, maar de zin van die
woorden is het niet.

+
Habemus thesaurum istum in vasis fletilibus
(II Cor. IV. 7,)
Wl hebben dezen schat in aarden vaten.
Van welken schat is er hier spraak? Van den,
schat der zuiverheid, zooals men dit zoo dikwijls uitlegt? Geenszins : wil men die woorden daarop toepassen en ze nemen als accommodatie door uitbreidzng,
ik heb er niets tegen; maar daar spreekt de Apostel
niet van.
Zooals blijkt uit de voorafgaande woorden, bedoelt
Paulus den schat van het licht der kennis van Christus
als Gods Zoon, de prediking van 't Evangelie; dien
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schat, zegt hij, hebben wij in aarden vaten, in een
broos lichaam., Die bediening is aan zwakke stervelingen toevertrouwd, maar de kracht Gods zal zoo
veel te meer uitsc-hijnen in den uitslag door zoo
zwakke werktuigen bewerkt : ut sublimitas sit virtutis
Dei, et non ex nobis; hetgeen, in 't oog genomen
dat er eene kleine variant in 't (irieksch is, zóó
uilmuntendheid der
verstaan moet worden : ofidal
kracht Godes 4; en niet uit ons; d. opdat de
uitnemende kracht, die zich onder gedurig lijden en
gedurige vervolgingen bij onze Evangelie-bediening
in ons vertoont, blyke Godes te,
aan Godes
almachtigen bijstand worde toegeschreven, en niet
.aan ons menschelJk vermog-en. 't Is een denkbeeld dat
meer dan eens bij Paulus voorkomt (zie den uitleg
van den volgenden tekst).
In de onmiddellijk volgende verzen° beschrijft de
Apostel zijnen voortdurenden toestand als dien van
aarden vaten, brooze lichamen, die echter, hoe ruw
ook behandeld, zich, mits den goddelijken bijstand,
door niets lieten verbrijzelen (BEELEN, passim in h. 1.).

PIT/us in infirmitate j3erficitur (II Cor. XII, 9).
Die woorden, genomen zooals ze daar in 't Latijn
te lezen staan, worden dikwijls verstaan alsof de
H. Paulus zegde : De deugd wordt volkomen, volmaaIter, door de ziekte. La vertu se perfectionne
dans l'infirmite.
Nu, hier is geen spraak van iemands deugd,
noch van ziekte als volmakend middel der deugd,
rnaar wet van de kracht Gods, die meer uitschijnt
in de zwakheid der menschen. « La force de Dieu
&late inieux dans la faiblesse de l'homme ».
Paulus had gesproken van zijne veropenbaringen.
4: En opdat de grootheid der openbaringen
niet
verheffe, is 7,4 een prikkel mins vleesches gegeven,
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,een engel Satans om mi te slaan (dit name ik liefst,
niet van bekoringen, maar van lichamelijk lijden en
kwellingen). Waarom ik den Heer driemaal gebeden

heb, dat die van m mocht w ken; en h zeide tot
mi). : Mine genade is u genoeg; want de krachl (in
de meeste Grieksche handschriften : mine kracht)
word/ in zwakheid volkomen (de kracht die ik verleen door de hulp mijner genade, toont zich in de
zwakheden mijner dienaren volkomen, daar oefent
thijne kracht hare werking uit). lk zal dan gaarne
roemen op mine zwakheden (in plaats van nog te
bidden om bevrijding), ojidat de kracht van Christus
(virtus Christi) in ml wone (mij versterke, aan mij
zich openbare)... Wanneer ik zwak ben, dan ben ik
sterk (door de kracht van Christus, wiens kracht in
zwakheid volkomen is).
Ziedaar hoe ver de schoone leering van Paulus
ons voert boven die magere, valsche uitlegging, die wij
,hierboven aanteekenden. Ik zeg « valsche uitlegging >>,
voor zooveel dat men die geve als Schriftuurzin. Wil
men die woorden toej5assen op de ziekte, transeat;
,maar ik deed het liever niet.

Sic stulti estis ut, cum spiritu coeperdis, nunc
zarne consummemini? (Gal. III, 3).
Zit gi zoo onverstandig, dat g-y, na begonnen te
zin met den Geest, u thans laat voltooien met het
vleesch?
Moet men hier door sj5iritus de opkomende
slechte gedachten verstaan, en door caro het werk, het
vleeschelijk werk, de uitwendige zonde die er soms
op volgt ?
Neen.
Of is sbiritus hier een goed begin, caro het werk
des vleesches tot hetwelk iemand vervalt ?
Dit brengt ons dichter bij de waarheid : 't is eene
schemering, maar 't is nog het voile licht niet.
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Paulus had aan de Galatiers het Evangelie gepredikt : na eenigen tijd helden zij tot den afval over,
aangezien sommigen 't oor neigden tot zekere Joodsche
leeraars.
Ziedaar den staat van zaken. Daaruit volgt de zin :
Zij hadden het werk van hunnen christelijken levenswandel begonnen met den H. Geest, dien zij ontvangen hadden, en wilden dit nu voltooien met het
vleesch, met het onderhouden van die vleeschelike
of lichamelijke voorschriften, besnijdenis, enz., derlifosaache wet, die onmachtig was om den Heiligen
Geest te geven. Hoe dwaas! Sic stulti estis....
Misschien mogen die woorden toegepast worden

door uilbreiding.

Ziedaar eenige terechtwijzingen.
Moet men dan zekere Schriftuurplaatsen uit be.
paalde verhandelingen verbannen, waar ze tot hiertoe
dikwips in voorkwamen ?
1. Is 't dat men ze aanhaalt als bewijs om eene
leering te staven, ja, die plaatsen moeten veroordeeld worden, aangezien de woorden niet beteekenen wat men er meent in te vinden. Doch, voor
eenen tekst die moet verwezen worden, zal eene
grondige studie er tien in de plaats opleveren.
Dat men dus zijne aanhalingen met zorg kieze :
't is niet altijd genoeg dat men ze hier of daar in eene
verzameling van kanselstoffen of sermoenen vermeld vinde, om te besluiten : hier heb ik een bewijs..
't Is misschien slechts eene accommodatie; misschien is
de schrijver mis. Men moet onderzoeken, desnoods
met behulp van eenen goeden Commentarius, of ze wel
waarlijk dien zin bezitten.
Overigens, voor sommige gevallen is de zaak zóó
klaar, dat men den waren zin ontdekt zonder behulp
van welkdanigen gids, door enkel eene aandachtige
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aezing van hetgeen voorafgaat en volgt. Is het geen
groote regel van Schriftuuruitlegging, den contextus,
de omstaande rede voor oogen te houden ? En is het
niet omdat men dien regel niet pra,ktisch kent, dat
men zoo dikwijls den bal misslaat?
2. Voor de toepassing vereischt men natuurlijk
dezelfde strengheid en nauwkeurigheid niet : ik verzend naar hetgeen ik in 't voorwoord hierover schreef,
en mijn besluit luidt als volgt :
1. Voor de Schriftuurbewijzen : liever geene dan

.slechle.
2.Voor de accommodatie :

Gent.

/lever Keene dan gerneene.
C. VAN ONGEVAL,
prof. in Sem. Gand.

Utt******MS
DE WEDDINGSCHAP.

E kleine groen- en zwart gespikkelverfde tafel-tjes waren uitgezet en stonden op hun te
zware vier pooten lomp en slomp tusschei
het geschuif en gewemel der armen en beenen. Stuk
voor stuk was de pyramide omgekeerde glazen op
den toog afgebroken en, de grove pinten vol schui-mend bier, met een koek bedekt, tusschen het gedrang weggedragen. Al de spelen kaarten waren
opgeeischt en de stoelen bezet. Een eenzaarn rooker,
bier of daar met gekruiste beenen in een hoekje'
zittend, blies met korte pff-pffgeluiden den tabak,
damp voor zich uit en de blauwachtige rookkronkels,
langzaam stijgend, hingen boven de hoofden, draaiden
om de hanglampen, om de zuiltjes van het buffet,.
om, de zilveren spiegelbollen en bontpapieren ontrusten aan de soldering.
Een dof geraas van veel stemmen vulde de groote
gelagkamer en de warmte der lichten en lichamen,
omhoog stijgend, deed de gedroogde grasjes in de
vazen op het schouwberd trillen en de van onder
loshangende, schelgekleurde venditiebladen zachtjes
tegen den muur aanwuiven.
Met zwaar beladen schenkbladen schoven de
dienende meiden tusschen de stoelen , met een slag
Imam hier of daar een hand op een tafeltje neer'
of een paar stemmen stegen in hevige woordenwisseling boven het gezoem uit om dan weer door het
algemeen geroezemoes verdoofd te worden, terwijl
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buiten, met breed zwaaien, het vaandel in den wind,
boven de ingangdeur, de voorbijgangers naar den
pintedek uitnoodigde. Nu en dan bracht een nieuw
bezoeker, plots de deur openstekend, de frischheid
en den geur van de open lucht in de kamer, en
dan was het een wijl zoeken en stoelen verschuiy en en goen avond knikken ; of het spel aan een
der tafeltjes hield op, de beduimelde kaarten werden
neergegooid en schertsende woorden kaatsten heen
en weer; de een vrouw na de ander kwam haar
man halen, liet zich bepraten, bleef mee aanzitten,
drinken en lachen, en allengs meer verhit stonden
in den tabakwalm, de lustige, voor den Zondag fel
gewreven en geboende gezichten.
Met zijn armen op den toog, de sterkgebeende
handen half gesloten, het breede bovenlijf en den
forschen, rosharigen kop vooruit, stand, nevens de
waardin en nog een paar gasten, een kloeke, dertigjarige boerezoon en luisterde hoe ze in het gezelschap,
elkander vroolijk aan het plagen waren. Zij kenden
elkander alien, waren alien goede vrienden en elk
kreeg op zijn beurt zijn voile lading.
« Ehwel, Jan Craye, » zegde de waardin op dit
oogenblik, zich naar een jongen man keerend met
een zoetsappig, bruingekneveld gezichtje, die doelloos naderbij kwam gedrongen. « Zijt-e nog nie
getrouwd? Dat oarm Menske! Is ze nog nie moe
van noar ui te wachten ? » en ze lachte met al haar
nog regelmatige, blinkende tanden.
Belust om het antwoord te hooren, dat hij
geven zou, en nieuwe gelegenheid tot gekscheren
in die vraag vindend, keerden ze zich alien naar
den jongen man, die, achteloos tegen de schenktafel
leunend, zijn kin in zijn hand nam, dan eens over'
zijn oogen wreef, achter zijn oor krabde en met
een diepen zucht zei
« Getrouwd? Zooals ge ziet, nie-me. » En hij
begon te lachen, eerst verlegen, daarna vroolijk, om
dan opeens weer ernstig te worden.
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« Trouwen, zegde hij. « We zoe'n wulder wel
tiouwen, maar de kwestie is, dat we toch op de
‘stroate niet en kunnen weunen en da-me aan gien
hof en kgeroaken. »
— « G'en hebt ievers nie veel goeste, » schertste
de waardin, tegen de anderen knipoogend.
— « Nie veel goeste ? herhaalde Jan spijtig. « G'hebt
guider schuen proaten, moar, 't is twie joar da. me
zoeken en nievers gien mollegat om er in te kruipen.
« Mient-e, dat het zue giestig is ? » En zijn blik
tging van den een op den ander. Voor een wij1
, en op dit zelfde oogenblik was het met het lachen
gedaan. Die enkele,- losda.arheengeworpen woorden
Tiepen voor die mannen, alien boeren of boerezoons,
die op den grond en van den grond leefden, de
heele, knellende landkWestie op, het stijgende bevolkingscijfer en de steeds grooter wordende moeilijkheid,
voor wie geen hof had of er als oudste zoon van
zijn vader geen overnam, om er een te krijgen, want,
zoo men bouwen kon en huizen maken zooveel
men wilde, herbergen en winkels, om te boeren
zijn er landerijen noodig, aarde, en 't was de aarde
die ontbrak, alles sedert jaren gebruikt, alle heide
ontgonnen, alle bosch uitgeroeicl, en er steeds meer
boerezoons kwamen, die wel wilden hun eigen hof
hebben, en er geen plaats meer was voor nieuwe
hoeven en nieuwe boeren.
Maar de waardin, die geen ernstig gesprek
begeerde :
« Als men gruete goeste heeft, vindt men altijd
ievers wat, » zegde ze, meesmuilend en zonder overtuiging. « Wat zegt-e gulder er van, Dolf, Faas, »
en zich nu naar den laatsten keerend, den ,kloeken,
breedgeschouderden man met zijn rosharigen schedel:
,« Free?
« 1k? » antwoordde deze opeens dwarsdrijvend,
< 'k zoe 'k ik wel en hof vinden, dat-e 'k ik woare? »
-- « Doet-e? » vroeg Jan verdrietig. « Zoedt-e
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gij er ien vinden? En hoe zoedt-e dat aan buêrd
leggen, als ik het weten mag? »
— « Da 'k er glen en zoe vinden? vroeg Free
uitdagend en rechtte, met zijn handen op den toog
steunend, zijn groot, hoekig lichaam. « Da 'k er
gien en zoe vinden als ik er ien wilde en. Woarveur gewed?
- « Der is vijf uren in 't rondo geen roe eerde
te krijgen, « ging Jan aan het bewijzen. « De pachten
zijn allemoal veur drij, zes, negen, en als er ievers
en hof goat wepel komen, luepen ze er dikke achter. »
- « 't Is gelijk, » zei Free. « 'k Zoe 'k ik toch
en hof vinden. En 't en zoe nog nie lange duren!
Wilt-e wedden, da 'k er te Lichtmis al ien heb? »
« Als ge ievers in trouwt? » zegde Craye vragend.
Zonder trouwen of zonder iets : woarveur
gewed? » antwoordde de andere.
« Dat is me toch een beetje te wried, » ant-woordde Craye schokschouderend. « Zondag zijn me
'Boamis en zonder trouwen of zonder iets tegen
Lichtmis en hof! »
Veur honderd fr.! » stelde de andere uitdagend voor. « Wilt-e wedden veur honderd fr.? »
En hij stak zijn zware, bruine, van werken vereelte
doorkerfde hand over den toog uit.
- « Ge zijt op veurhand verloren, Free, » oordeelde een der boeren, die vooralsnog niet gesproken
had.
« Als-e-k-ik zegge, da 'k er wine veur wedden,)
sprak Free en zijn uitgestoken rechter, breed als
een schepel, vroeg koppig den handslag.
In de zaal, aan de tafeltjes, keerde hier en daar
een kaarter, een twist vreezend, het hoofd naar hen
om en de algemeene aandacht hierdoor opgewekt
zijnde, viel het geroezemoes in de groote, ruischende
gelagkamer om zoo te zeggen plotseling, iedereen
gespannen luisterend. Alleen hoorde men in een ver-
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ren hoek het klirren van eenige - glazen door een
der meiden op een schenkblad bijeengezet.
« Veur honderd fr.! ) zegde Free nogmaals, luid
en op elke silbe drukkend. Wilt-e of 'wilt-e niet?
« Top, » zei Craye plotseling, hief den arm
omhoog en sloeg in de uitgestoken hand.
De twee mannen stonden nog een oogenblik
tegenover elkander, uitdagend en met stijgenden
gloed in hun gezichten, dan keerde Jan zich met
een schok af, in de ruwe beweging op den Moog
een pint doende otnver valleri, die eerst op het zinken
blad voortrolde, dan luid klirrend op de plaveien viel.
In breeden gulp stortte het bier over den grond;
twee, drie paar handen grabbelden in het leege achter
het glas; de waardin gaf een gil.
« Dat komt er al van, van ulder dwoasheid )
zegde ze, haar schort losbindend, die gansch nat gegoten was, dan herbegon ze te lachen.
Dit ' gaf de herademing.
Het geval als afgeloopen beschou wend, hernam
men allerzijden het kaartspel ; door tegenstelling met
de stilte van zooeven scheen hetheropstijgend gezoem
nog luider de opnieuw gevUlde pinten, met een koek
bedekt, werden weggedragen, de rookers wijdden
hun aandacht weer aan hun pij pen, Jan zat in een
hoek, de weddingschap vergeten, te praten. Aan de
schenktafel stond Free alleen, een zonderling licht
van triomf en domme boosheid over zijn gezicht,
zijn hand, waarin de weddingschap aanvaard was,,
bij zich in zijn jas gestoken, als moeht ze nu niemand
meer beroeren.
Buiten, boven de ingangdeur, zwaaide het vaandel
op en neer, en noodigde de voorbijgangers naar
den pintedek uit.
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II.
Het dorp had een heele week gewerkt : hard
en lustig gewerkt, want
De kouter geschoren,
De winter geboren .....
en de winter is de vijand, voor wien de landman
alles bergen moet. Aardappels rooien, beetwortels
uitdoen, het laatste fruit plukken er was nog zooveel
te doen; men had al de handen aan het werk gezet,
maar nu was de Zondag gekomen en had al de handen
voor een dag weer stil gelegd. De geplunderde kouter
was leeg van menschen ; rustig en vreedzaam stonden de hoeven tusschen de winterachtige akkers en
niemand was op de paden dan wie van de vespers
naar huis ging.
Zoo pas ook van de kerk weer thuis gekomen,
zat boerken Loncke, die zijn kleine hoeve wat ten
uitkante had, nevens zijn dochter in zijn keuken enkeek door het bloote, zelfs met geen bloempot versierde venster.
Hij was een oude sukkel van een mannetje,
mager, kromgewerkt, met grooten neus en scheeven
kinnebak en dun, te lang, versleten slijphaar.
Klein eveneens was het meisje, blond, onschoon,
met, hoewel verzacht, het heele gezichtje van den
vader, en, van de doode moeder geerfd flauwe,
blauwe, traag rondziende oogen.
Zij waren beiden op hun zondaags en de keuken
lag versch geschuurd, de roode steenen geschrobd
tot het sop er van kleurde en wit zand in kronkels
gevaagd om de, met potlood ingewreven, blinkende
kachel. Een smalle streep klaarte lag 'onder de slechtsluitende, donkere ingangdeur en het flauwe licht
van den winternamiddag, langs het eenige raam
binnenvallend, liet groote hoeken der keuken in de
schemering. Van tijd tot tijd en alsof ze zich in den
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donkeren stal verveelden, loeiden, hetzij beurtelings,
hetzij te zamen de twee koeien en, er naar luisterend,
zaten het boerken en zijn dochter in hun eenzaamheid
nevens elkander en geen van beide voelde lust tot
spreken noch tot uitgaan.
werd aan het hofgat het nieuwe, roodgeverfde, ijzeren hekken open gedaan en den kleinen,
zacht glooienden boomgaard op, kwam een man. Een
poos nadien werd de klink aan de voordeur opgeheyen en het enge deurgat stond vol van een breedgeschouderd, kloek mannenlichaam.
« Free? » zegden te zamen, verwonderd en tevens
verheugd de. nude en het meisje.
« Ja, Free, antwoordde de bezoeker. « Elk
ne gen dag. » En zich meer in het bijzonder naar
het meisje keerend : « dag Fientje.
Blozend van geluk stond het meisje recht. Het
was reeds zoo lang, dat Free haar niet onverschillig
was, dat hij, bij vlagen, naar haar omzag, op de
kermis soms eens met haar danste, ja, nu en dan,
voor haar aan huffs kwam. Nu was dat reeds zoo
lang niet meer gebeurd. Zij gaf hem een stoel aan
en hij zette zich en om een beetje meer licht te
maken, schoof Loncke de schijf van de stoof wat op
zij.
De schijn van de vlam danste grillig op het breede
gezicht met de rosse stoppelkin en vooruitstekende
jukbeenderen en vergenoegd zaten wader en dochter
naar hem te kijken.
Buiten beg on de avond traag te vallen, een enkele
kauw ging vlak voor het venster uit den boomgaard
op en Free sprak, afgebroken, op zijn ruwe wijze,
over het weer, het vee en de rapen, maar wat hij
zegde, scheen Fientje en haar vader het schoonste
en welsprekendste van de wereld.
Toen, opeens, na een poos, die in hun gesprek
viel als een gat, wierp hij zijn kiak, die hij voor alsnog
op zijn hoofd gehouden had, met de beweging, waar-
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mee een kind een steen over het water doet kaatsen,
plat van zich tegen den muur weg, en zei :
« Ge zoudt nooit keunen roan, woarveur da 'k
gekomen ben ?.... 'k ben moe van bij mijn broers
te weunen !....
Met bliksemende snelheid wisselden vader en
dochter een blik; een plotselinge hoop had door
hun beider brein geflitst. Zou het mogelijk zijn, zou
het nog gebeuren, wat ze vroeger wel hadden meenen,
te mogen verwachten en wat zich zoo lang, zoo lang
toch niet verwezenlijkt had?
Maar voor elkander als beschaamd, keken ze
weer weg en naar Free, die, als ineengedoken, zat
te peinzen.
« Da 'k en occoasie hoa, 'k zoe trouwen, « zegde
deze eindelijk het hoofd opheffend en eerst het meisje,
daarna haar vader aanziende.
« 'k Kan dat verstoan, » antwoordde de oude
man, die in verbeelding de hoeve zag, waarop Free
met zijn broeders boerde, ook een hoveken van twee
koeien en daarop drie kloeke manslieden, drie broeders, waarvan Free de jongste was.
q Fientje, >> wilt-e gij mee mij trouwen? « vroeg
hij nu weer en een plotselinge angst scheen hem de
keel toe te snoeren.
Een hemel van zaligheid had zich voor het arme
kind geopend : dus eindelijk toch! Ach, nu voelde
ze eerst recht hoe lief zij hem had.
En zou haar trouw en geduldig wachten dus
toch niet onbeloond blijven?
« Voader, wat zegt-er gij van? >) vroeg ze haast
ademloos en de handen vouwend.
Zijn armen op de roetjes van de stoof uitgestrekt,
zat Loncke roerloos voor zich te kijken en eer
hij sprak nog alles eens te overdenken. Ja, hij had
zijn kind lief en wilde haar graag gelukkig zien en
zij was ook zoo jong niet meer en zij zag Free
gaarne. En op het hoveken zou een jonge boer wel
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te pas komen, hij zelve was moe en had geen
kracht meer en wat zou het zijn als hij eens zijn
hoofd moest neerleggen ?
« Dat en woare zue slecht niet, » zegde hij eindelijk langzaam.
« Oh, voader, we zullen zue werken ; riep het
meisje in voile blijdschap.
« Ehwel, 't is goed, sprak nu opgewekt
de oude man. « Ge meugt trouwen. Om de woarheid
te, zeggen, 't is lange, da 'k het begiere. 'k Ben ek-=ik oud en moe en er kan hier nen jongen Boer
gebruikt worden,. Maar wat zei Free doar van de
-occoasie ? »
« Van de occoasie? » zei Free, die voelde, dat
hij voorzichtig moest zijn en niet te rap , vooruit
gaan « Wel, niets bijzonders ; g'en moet niets tegen
ui gedacht doen, ziet ge; da's zooals ge wilt. »
Buiten was de avond gansch gevallen ; alle groen
en alle bruin verdwenen in de asch van de nachtkleur. Beurtelings soms, soms te zamen loeiden in
den stal de koeien.
'Op een wenk van haar vader stond Fientje
recht en begon met behulp van het koeierken, dat
te huis gekomen was, in de achterkeuken eerst het
haardvuur aan te steken, dan den grooten koeketel
aan den getanden, zwartgerookten hangel op te
hangen.
De twee mannen in de, voorkamer, hielden intusschen raad. En na lang over en weer spreken was
het, natuurlijk wantrouwen °van Loncke eindelijk
gansch ingewiegd en kwamen zij overeen den volgenden vrijdag te zamen naar Gent te gaan, waar
de eigenaar van Loncke woonde en, het ha te laten
op Free schrijven, 'hetgeen ze nauwkeurig ook uitvoerden.
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En de nevel was opgestaan en onhoorbaar over
de velden getreden. Hij had zijn armen uitgeslagen
en in de lage luchten het weven begonnen van zijn
ijzige sluiers. Hij had ze over de vlakten ontrold
en boven de wegen uitgespannen. Hij had zijn
floersen opgehangen aan de takken en twijgen; hij
was rond de boomen aan het draaien, rond hun
stammen aan het klimmen in de hoogte. Hij had
zich schrijlings overheen de haag gezet, die Loncke's
kleinen boomgaard sloot ; hij had den bandhond naar
zijn hok gejaagd en de tralien van het hekken
volgeweven. Hij was rond het kleine boerenhuis
geslopen en langzaam stijgend op zijn stille, kille,
verraderlijke wijze wond hij het nu in zijn kleurlooze
banden, als ware het een lijk en hij, de zorgvuldige,
in al de geheimen van het yak ingewijde balsemaar.
En de maan was opgestaan en had 'hem aan het
werk gevonden. Zij had haar stralen uitgezonden
Om hem te verjagen, maar spoedig had ze den kamp
moeten opgeven en hing nu troebel neer te zien op
zijn arbeid. Geheimzinnig was hij bezig vOOr de
de ramen, rond de kave; langs de muren schrijdend,
cm de hoeken glijdend en wikkelend en windend
tot het heele gebouw als in de zwachtels zat....
Toen klonk opeens, den nevel scheurend, zwaar
maar klaar door het opschrikkende veld het luide
slaan van een spaijzer tegen het hekken. De deur
ging open aan den voorkant van het huis; door
den boomgaard naderde het pinkende licht van een
handlantaarn en aan weerskanten van het hekken,
half verdoofd door het blaffen van den bandhond,
die uit zijn hok gesprongen was en aan zijn keten
rukte, kionken stemmen :
« Och, Free, 't is gij. Kom binnen. »
'k En komme nie binnen ; 'k ben verzind.
Verzind? Wa wilt-e zeggen?
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— « Da 'k verzind ben en da 'k het kommezeggen. 'k En trouwe niet. » En op het zelfde oogen-blik was hij in den nevel verdwenen.

IV.
q Kan Onzen-lieven Heer nui zulke dingen
loaten gebeuren ? » vroeg Loncke misschien voor de'
honderdste maal aan zijn dochter.
c Is het meuglijk, dat Onzen-lieven Hier zulke
dingen boat gebeuren ? Die deugniet, die Judas! 3
En zijn knokkelige vuist stak in de richting van
het raam dreigend uit naar den afwezigen Free.
— « Voader, 't zal misschien allemoal nog ver-veranderen, 'k en kan 't nie gelueven, ie was zat
of zot, » antwoordde overtuigend het meisje.
— « Ie en was nie zat en ie en is nie zot, »
zegde de oude met gezag.
« Gisteren zag ik hem van verre op de boan :
ik was er teweeg naartoe, moar ie schoor hem weg,
gelijk een lafaard, die hij is. En , i boVenaldien, ze
hebben mij vandoage verteld, dat ie er in de herberg
veuren gewed had, tegen Jan Craye.
« Gewed? » zei Fientje en haar groote, traag
rondziende oogen vulden zich met ontzetting. » Voader, Onze-lieven Hier zal ons helpen; ie en zal ons
uit ons hof nie loaten zetten, gij zult het zien! D.
« 't En is moar doarop, da 'k nog een beetje
hope, kind. Van doar moet de hulpe komen, als.
er nog hulpe veur ons is. Want 't stoat geschreven
en getiekend : 't hof is aan hem. Een oude stommerik, die ik ben, 't is ik, die dat gedaan heb! 3
— « Oh, voader, voader, en krijsch toch niet, »
want Fientje zag over het oude, scheeve gezichtje
twee- groote tranen biggelen. « Der zal iets tusschenkomen, ge _zult het zien.... »
— « Wat zoe-t-er tusschenkomen ? vroeg de oude
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met heftigheid. Al de avekoaten van de wiereld en
kunnen nie ongedoan moaken, da 'k mee mijn eigen
hand mijnen pacht afgetiekend heb en hem Freeopgedregen. Der zoe moeten en miroakel gebeuren.... » en hij staarde als wezenloos in de ruimte
- « Miroakels gebeuren uek, » sprak het meisje
met overtuiging.
'k Zoe 'k ik en beevoart doen,
men kan al nie weten
»
« Woar noar toe? >> vroeg de oude man somber. —
Maar hij voegde er seffens bij : « Of 't woare da'k noar
Kiezer ginge, 'k heb doar altijd verhieerd geweest. »
- « Joa, noar Kiezer, » antwoordde het meisje,
Onze-lieve Vrouw zal ui jets ingeven. Gij zult het
zien, Zij zal Free tot andere gedachten loaten komen.
Waarom en zoe ie nui al met iens nie meer willen
trouwen als ie het toch gevroagd heed ? » en het
was haar beurt droomend voor zich te staren.
« Hoe loat is het nui wel? » vroeg de boer'
opeens uit zijn gedachten opschietend.
« Achte! 't En kan veur vandoage nie meer zijn.
'k En zoe nie genoeg nachtruste en, moar morgen... »
« Goat-e het doen voader? » vroeg het
meisje, « morgen al ? »
- « Joa 'k, » antwoordde de oude man. « 'k Goa
en beetje vroeger sloapen en 'k stoa ten twieen op,
dan ben ik ginter tegen dat de kapelle open goat >)
en in hun geest zagen ze alle twee opeens het heiligdom op den heuveltop, zooals zij het honderd
maal gezien hadden, bij zomerweer en zonneschijn,
met de fijne torenspits even uitstekend boven de
ruischende boothen.
- « Zult-e nie te moe zijn, voader? » vroeg het
meisje weer eensklaps. « En nie benauwd, zue allien
in den nacht? 'k Zoe 'k ik iemand mee vroagen ;
wat dunkt ui?
- 't En is ommers den iesten kier niet da 'k
dat doe, kind, antwoordde haar vader. Zue gezegd,
zue gedoan ; morgen! En God goave dat alles nog
mochte veranderen.
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v.
God bewoare ui, wader, » zei Fientje van aan
de huisdeur. e God bewoare ui _ en brenge ui goed
weer thuis. »
« En zij niet ongerust, kind, » antwoordde
de grijsaard, « 't zal wel goan en 'k pakke den trein.
.om weer' te komen. »
God bewoare ui, » riep zij hem nogmaals
na als hij zich' begon te verwijderen en zij bleef op
het plankiettje vOOr de deur staan zien tot hij den
kleinen boo-mgaard door was en het hekken achter
zich gesloten had ; daarna ging ze binnen.
Het was de voile nacht en maan noch sterren
waren te- zien, hoewel een zonderling licht,, als nit
de vier kimmen komend, de, duisternis scheen
dOortrillen. Hij bleef even staan om het : uitzicht
van den hemel op te nemen, bevcielde" de weeké,
natte aarde van den weg met den 'tip zijner schoenen;
nam zijn stok wat verder naar het midd'en en ging
aan het stappen.
Koud was het niet en de. wind was niet fel,
hoewel de vochtige lucht , nu en dan tegen zijn gelaat
kwam waaien en tegen zijn handen, die bloot uit
zijn mouve.,_n hingen.
Toen hij aan: de smidse kwam, het eerste huis
na het zijne, keerde hij zich nog eens om. Reeds
ver af, , maar toch duidelijk, zag hij door het bloote
venster, waarvan de blinden , opengeslagen waren, de
kleine lamp in zijn keuken staan branden, en dat deed
herivals iets bekends, plezier.
Hij kende hier bverigens nog alles : het kleinste
grepje, (de minste bult van den aardeweg.
Hier was het hof van- den schape-r, de groote
loods, waarin, dicht opeengedi-cingen en de koppen
alleen bovenuit, de sàhap- en nu moesten te slapen
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staan, het huis en de schuur en de groote haag van
Spaansch hout om den moestuin.
Links lag het dorp : de oude kerk, de pastorie
en de huizen ; rechts : verspreide hofsteden, groote
,en kleine.
Nu hij de aardebaan af was, had hij een eindje
steenweg, daarna zou het weer aardebaan zijn, een
heel uur lang, tot aan de eerste huizen van het
volgend dorp. Die grijze streep, ginds tegen den
zwarten hemel, dat was eene rij knotwilgen; hier
lag de kouter weer bloot zonder een struik of een
boom langs de ondiepe, seffens vervuilde en volgegroeide grachten.
Hij stapte in het midden der baan, die zich
,schrede voor schrede voor hem scheen te openen,
den stok nu bij zijn lederen koordeken over den
arm geschoven en keek rechts en links over de
grachten, waar de akkers lagen, maar, als hij zoo
lang keek, had hij een gevoel, alsof daar nu nieThts
lag; ofwel, alsof alles veel dieper lag dan anders,
hij alleen heel groot en recht overeind tusschen al
-het vlakke, zwarte, gevallene.
Donker was het alleszins, maar niet donker van
de duisternis, die vlak voor den voet een' muur
•chijnt op te werpen ; men voelde lucht door die
duisternis waaien, men zag in een schijn de huizen
en de boomen, ja de wolken, die traag aan het
zwerk voortstevenden. En hij stapte maar voort,
gestadig, langs hoven en akkers, bareelen en hagen.
Hij had van het gaan geen last; hij zette het
een been voor het andere zonder het te voelen,
zijn geest afwezig, in een soort van dommeling, alleen
maar onder den indruk dat hij al heel lang aan
bet gaan was en dat alles sliep, alles, alles roer=
loos was, maar dat hij nog lang en altijd verder
voort moest. Hij was niet ongerust over den weg,
hij meende dien te kennen, immer maar recht door.
Dit hier was een hofgat, daar was een omtuining
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langs een poel; nu stonden weer boomen aan weerszikien, nu weerom geene meer : de baan lag weer
bloot tusschen de bloote akkers.
Was dit reeds het dorp? Ja, dat was het : de
eerste, kleine huizen in den ontzaglijken, grootschen,
nacht langs den weg neergezet als stukken uit een
kinderspeeldoos : een rij rechts en een links; dani
de muur van het kerkhof, het schip en de toren,
zich in den gapenden, zwarten hemelkolk verliezend,
weer huizen en huizen, tot de rijen nogmaals opgebroken waren en er slechts hier en daar meer een,
stond, afgezonderd, en het daarna nog eens kouter
werd, bloote, zwarte winterkouter.
En hij_ ging en ging, zijn groote schoenen nu met
moeite uit den kleverigen bodern heffend, zijn geest nu
weer heel klaar en met'allerlei dingen bezig : Free, den
lafaard, den verrader; Fientje, zijn arm kind, wien men
dat aandeed van haar zóó te verstooten en zijn hoeve,
zijn- kleine hoeve, die hij misschien ging moeten
verlatenl En dan opeens zag hij het heiligdom, waarbeen zijn eenzame beevaart leidde, de " (made kapel
tusschen de wuivende boomen. Heel op den top van
den berg stond ze, over het omliggende, vlakke
land heerschend als een baken over de diepe zee,
en ze was een baken, waar degenen, die, als hij,.
in nood kwamen, met hoop en vertrouwen naar
opkeken.
Hij was nog immer niet vermoeid, hij voelde
niets, alleen dat hij voort moest. Hij dacht er eventjes
over na hoe laat het wel zou zijn en hoe lang hij
al wel op weg was, en hij ging, steeds langs ander
boomen en ander hoven, werktuigelijk.
Opeens, daar stokte zijn voet. Hier splitste de
baa,n, zich als het ijzer van een work in tweeeny
tusschen ‘de tanden een scherp uitloopend, donker
genstbosch. \V as zijn weg rechts of was hij links?'
Hij aarzelde, stond voor de hooge, ineengegroeide
„struiken te peinzen. Het was links, hij herinnerde
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het zich; neen, het was rechts, nu wist hij het, hij
-wist het zelfs heel goed, hij deed een stap of twee
voorwaarts, stond nog een oogenblik te dubben en
,opeens had hij den indruk, dat achter hem jets
bewogen had. Hij keerde zich om, maar zag niets.
"Toch was er jets geweest : Was het een kat of
was het een mensch? Achter hem bewoog het nu
weer, als het fladderen van een' doektip; -hij draaide
zich om, den genstbosch toe en zag niemand. Verbaasd
-stond hij te kijken, zich afvragend of hij droomde
of dat hij wakker was en opeens schoot het hem te
binnen van heksen en dat ze zoo gaarne op zulke
plaatsen verwijlen... De angst sloeg hem om het
hart : hij, ging aan het loopen, zijn arme, oude leden
van koorts doorjaagd, tot hij heel ver van daar
eindelijk buiten adem bleef stil staan. Om hem was
bet de nacht, de duisternis van de een of twee
nachten even vOOr de nieuwe maan, als deze er nog
niet is, maar haar klaarte haar reeds voorafgaat.
Wijd en zijd stonden de hoeven te slapen; ver, ver
weg, in den donker, blafte een hond naar de wolken,
maar niets verdachts was te zien noch te hooren.
En dit stelde hem geruster : hij herbegon op zijn
-gewone manier te gaan. Waren zijn beenen zoo loom?
Was hij al zoo moe? Wat zou het nog lang duren
eer het eindelijk weer dag was! Zoo grootsch, zoo
ontzaglijk grootsch, zoo oneindig en overstelpend
machtig voelde hij den nacht op zijn schouders
-wegen; als in het licht van een bliksem flitste het
vizioen van Fientje en van thuis nog eens in hem
,op, dan dacht hij op niets en op niemand meer.

Dan, na al de uren, kwam er eindelijk leven
in de stilhangende, sombere nachtfloersen:, de duisternis scheen langs den eenen kant opeen te pakken
en de andere werd licht : donkerblauw, parelgrijs,
oranjegeel.... daar was de ,dag!
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Uit zijn dommeling ontwakend, bleef Loncke
staan.
Waar was hij Rondom hem strekte zich langs
zijden de vlakte uit, van den berg was geen
spoor te zien....
Hij keek rond zich : daar was een huisje boven
welks schouw een rookwolk kronkelde.
Hij ging er naartoe, klokte luid met zijn stok
Holla! » roepend.
op het deurken :
Een oud, mager vrouwtje met een blauwe slaapmuts op het hoofd kwam open doer.
« 'k Zoe willen weten », zegde hij, « hoe verik nog wel van Kiezer ben. 'k Zoe er al moeten
zijn en 'k en zie gienen berg! »
Het, vrouwtje hief haar armen omhoog :
« Van Kiezer! » zegde zij. « Maar, mijn alderbeste'n mensch, vanwoar komt-e gij? We zijn er vijf,
zes uren yam! »
« Vijf, zes uren!
zei Loncke- en hij voelde
zijn hoofd duizelen. «
Fientje, wa wilt dat nui
zeggen? »

De klok in den toren had noen geluid en de'
dampende teil aardappelen stond op de tafel als hij de
deur van zijn keuken weer open stak.
Hij wierp zijn klak van zich weg eri liet zijn
stok vallen.
Koad is er mee gemoeid, » zei hij somber ;.
«
we moeten nie goan beevoarten. »
Met open mond bleef Fientje hem staan aanzien
en scheen hem te onder yragen :
« 'k Ben yerlied geweest, legde hij uit « en te
Kiezer nie geroakt. Fientje, we zijn verloren. »
En hij lei zijn hoofd. op de tafel en -begon.
bitter te weenen.
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VI.
Toen het op het dorp bekend werd op welke
manier Free zijn weddingschap zou winnen en aan
een hof geraken en hoe Loncke ging moeten verhuiten, scheen de zaak zoo erg, dat er niemand geloof
aan sloeg.
« Dat en kan nie woar zijn, » zegden de menschen. « Wat en zoe'n ze nie trouwen? En 't is op
die conditie da Loncke het hoveken op Free heeft
loaten schrijven? Nie meugelijk. »
Maar, toen Loncke halverwegen de nieuwjaarmaand stappen deed om een huisje in den dorpskom,
dat leeg stond, te huren en dit publiek werd en de
overtuiging gaf, dat het wel waar was, was de verontwaardiging zoo groot, dat het haast verslagenheid
geleek.
Het geweten der boeren is niet fijn ; er zijn een
heele hoop dingen, die ze niet voelen, maar voor
de zaken, die ze verstaan en die hun zoo na aan
het hart liggen, als bijvoorbeeld hun hof, voor zoo
schreeuwend onrecht en verraderij als bier gepleegd
was, voelen ze diep.
Loncke sprak er in zijn wanhoop van vee en
gereedschap : ploegen, eggen, vlegels, wannen ; alles
wat de boer meer bezit dan de boerenarbeider; van
zijn twee schoone en goede melkkoeien te verkoopen.
Hij ging ook bij een zijner buren vragen of deze
hem nu en dan een daghuur zou laten verdienen,
« want 'k ben nen oarmen duts, » zegde hij « en 'k
goa moeten wierken lijk nen daghuurman. » Maar
deze ant woordde. : « En spreek toch ezue niet, man;
zue verre is het nog niet gekomen! 't Ieste hof,'
dat wepel komt, is veur ui; der en is gienen mensch
op het dorp, die het ui niet zal loaten. En, en verkuep gij niets; gij zult gij vuert veur ui eigen
boeren.... » Maar de arine oude kruiste zijn armen
en ant woordde :
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« Ben-e-k-ik nui nen mensch om op en ander
nog iens te beginnen? Tien ; mijn 'even. is gedoan.
Hoe ier Onzen-Hier mij komt hoalen, hoe liever
tda 'k het heb. »
Toen Lichtmis de lange dagen kwam openen
en de tijd dus gevallen was, werden Loncke's meubeltjes onder grooten toeloop van yolk verhuisd.
Elk wilde helpen en het was roerend de vriendschapsbetuigingen- te zien, waarmede men het boerken en.
zijn dochter omringde. Het landbouwhalm zou voorloopig bij de geburen geborgen worden ; Craye kwam
met een slede, en ploeg, eg en rol werden er na
elkander opgeheschen en langs den diepen aardeweg
weggesleept.
Tot dus verre ging alles _ goed, maar het hart
van al de toeschouwers brak de koeien te zien weg
halen. Alsof de domme dieren voelden, dat er iets
buitengewoons gaande was en op hun manier protest wilden aanteekenen, weigerden ze alle twee
zich uit den stal te laten halen. Craye met den -smiti.
en den schaper moesten ,zich aan hun keten legs
gen — en luid loeiend en snuivend werden' de groote
beesten weggeleid.

Een huis, dat leeg staat, is een droef ding, maar,
een hof, dat leeg staat is hartverscheurend. De mijten
zijn tot den grond afgenomen en laten midden in.
het leveed gras dorre, verhitte, cirkelvormige plekken. Het ledige wagenkot gaapt als een oven, de
Tegen staat in den geruimden mistput; Been haan,
die over het vervuilde neerhof kuiert
Free had het recht seffens het huis te betrekken,
maar hij deed het niet. Men zag hem nergens :
op de markt- niet, in de herberg niet, F ook niet in
de mis en zekeren dag werd er verteld dat hij reeds
twee Zondagen na elkander op het naburig dorp
mar de kerk gegaan was.
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Eindelijk, op Asschewoensdag, die dat jaar tameJijk kwam en ongeveer drie weken na Loncke's
verhuizen, kwam het oudste meisje van den smid
,des avonds bij haar vader aan het aambeeld staan
en vertelde, dat er in de keuken van Loncke's hove-ken zekerlijk moest een lamp branden. De arbeidende man legde zijn hamer neer en ging kijken
het was juist.
Aan het kleine boerenhuis waren al de blinden
toe, maar een licht scheen door den waaier boven
de voordeur : Free had zijn occoasie betrokken !
Voorzichtig, als iemand die een boos opzet heeft,
deed de smid bet hekken open, sloop naar de voordeur, legde zijn oog aan het sleutelgat en keek.
Er stond een tafel en een paar stoelen ; als men goed
luisterde hoorde men het ronken van een kachel en
een oogenblik daarna zelfs stommelen met een schup
in den koolbak.
Behoedzaam, zooals hij gekomen was, gin hij
heen en hervatte zijn werk.
Maar den volgenden morgend liep het op het
dorp als een vuurtje rond
Free was in het geheim verhuisd en woonde
op zijn doeningje!
Al de verontwaardiging, de onuitgesproken afkeuring, die de herten vervulde, steeg de bevolking
naar de hoofden : men besloot Free te toonen hoe
tmen de zaak beoordeelde en wel met de groote
-middels.

VII.
De bleeke Maartezon was onder en de avond
begon te vallen ; uit de onpeilbare diepten van den
ihemel zeeg hij langzaam neder, tot hij als een reusachtige domper op de aardeschijf stond en alles gedekt
,hield.
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Triestig en lusteloos zat Free in zijn eenzame„
nauw met huisraad voorziene keuken en soesde, tot
eensklaps op den aardeweg v6Or het hoveken een
ijzeren hoepel, door een spelenden knaap met stokslagen i voortgedreven,. rammelend voorbij joeg. Free
hoorde het gerucht in de verte wegsterven, dan weer
anderen en hij deed bij zich' zelven de opmerking,
dat zekerlijk nu reeds twee, misschien drie knapen
met hoepels daar 'waren en waarom ze zoo laat, en,
juist in die straat kwamen spelen. Met luide kreten
draafden ze heen en weer, in het voorbij gaan telkens,
eens op het hekken slaande en het scheen Free of ze bij
elkeri keer met een of twee talrijker waren. Daar was
er nu een, die een fluitje uithaalde; schel en langgerekt
klonk het, in de stilte en een tweede ant wooidde
met onmogelijke modulatie's. Wat hadden ze, zoo
zijn hekken, te keer te gaan en vanwaar, kwamen
al die- kwajongens? — Was dat een koejerken, dat
den toethoorn, meegebracht had, waarmee het zijn
beesten uit de weide bijeenriep of wat ging er daar
nu tUsschen? Nu waren ze weg; p een,' ze kwamen
weder ,en_ het scheen wel of ze er nog' anderen
meegebracht hadden, al de bengels , van het dorp
hier verzameld. Af en aan draafden ze, liepen om
en om het hoveken; op hun hoepels slaancle ; een
tweede toethoorn was er al bij, nu een trompet, die
schetterend uitviel, een zweep, die ze deden kietsen
Dees maal was het gedaan, de heele bende voort,,geloopen.... Wat nu voorbij ging, waren ,menschen
op klompen ; duidelijk hoorde hij de blokken- op den
harden, drogen aardeweg; 'de klank van veel stemrnen drong tot zijn keuken ; uit de verte aandeinend
kwam een gerucht tot hem als het ruischen van
machtige boomkruinen en opeens barst het los, als.
op een gegeven teeken een oorverdoovend -geraas
schijven, die op elkander slaan ; pooken op potten,
horens, die loeien; stemmen, die krijtén en
alles schril en hoog : fluitjes, al de fluitjes Van
van het
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omliggende, al de zweepen, al wat gerucht kan
maken
Rillend als een blad stond Free op het zelfde
oogenblik recht. Schaminkelen, oh, ze kwamen hem
schaminkelen. Hem Free, de grootste schande aan
doen, die men een mensch kan aandoen. Ze zijn
bezig hem te schaminkelen! hoort ! Als uitgehongerde wolven, die op buit loeren en in zijn
plaats belegeren, liggen ze rond zijn huis, de heele
kouter zwart van yolk en hoeen en tieren, zoolang
als hun adem reikt. Is het gedaan? Een poos treedt
in, maar volmaakt te zamen vangen al de djakken
aan, klitsen, kletsen als rond zijn gezicht ; hij stopt
zijn ooren
hooguit trilt het schrille geschuifel der
fluitjes en « hoe >> gaat het weer, « hoe-oe-oe.
Verwilderd kijkt hij rond zich. Heeft hij geen
water om hun over het hoofd te gieten? Hij wil
naar de deur, zijn beenen schijnen gebroken, hij
raakt niet eens halverwege, zinkt op een stoel en
luistert :
Djikke-djakke gaan de kletsooren; als uit een
hol steken de trompen op; zwaar en luid rammelt
het ijzerwerk...
Radeloos zit Free en hoort het aan, honderd
dwaze plannen van onmiddellijk wraak in zijn brein
omkeerend, dan denkt hij dat het zou gevaarlijk
zijn al die opgewonden lieden tot gramschap te
brengen en laat ze, zonder roeren, uitwoeden...
Lang, nadat alles weer zweeg, ging een enkele
djakke nog voort en bij iederen klets scheen het
Free, dat hij de neep om zijn ooren voelde.

VIII.
Een vol jaar was voorbij en Free woonde op
het lioveken. Hij had een koetje gekocht, dat, in

den veel te grooten stal stond, en dat hij zelve
melkte en voederde.
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Verder stond hij in de karn, maakte met eigen
handen zijn stulletje boter en droeg het, alle veertien dagen, om op de markt niet te moeten komen,
naar een kutse. De voorgaande meimaand, toen
het vlas begon uit te komen, had hij yolk willen
vragen, maar, toen de eerste vrouw, die hij er voor
aansprak, hem, hetzij uit ernst, hetzij uit plagerij
een scheef antwoord gaf, had hij er geen woord
meer van gesproken en was zelf den tamelijk grooten vlaschaard op zijn knieen afgereden, met zijn
ongeschikte, grove vingers de fijne pijltjes onkruid
zoekend. Hij kookte zelf zijn pot en beproefde alleen
huffs te houden, maar ondervond alle dagen meer,
dat het niet zou gaan. Hoe hij ook voor dag en
dauw opstond, zwoegde en zorgde, zijn hennen legden
verloren, hij had geen stuk kleeren in orde en de
koeketel was nooit in tijds gaar.
Er was voor een beeCje veel te veel grond
bij het hoveken, maar geld om er een tweede te
koopen, had hij niet en om te leenen had hij geen
krediet.
Toen de aardappelvelden omgedaan waren en
er, voor het zaaien, moest gevet worden, kwam hij,
omdat hij een I koe te weinig had, mest te kort en
-van week tot week ondervond hij meer, dat hij, gelijk
de kiekens, achteruit scharrelde.
Zijn akkers, met onvoldoende halm en yolk
bewerkt, gaven min vruchten dan ze konden; toch
moest de pacht betaald worden en het was hem, als
werd hem een stuk van zijn ziel gescheurd, toen hij,
om zijn eigenaar te kunnen voldoen, een goudstukje
moest geven van de vier of vijf, die hij, als een
noo4enning bewaarde.
Achteruit, hij ging achteruit en had het op een
jaar reeds kunnen bemerken, wat zou dat worden?
« Trouwen », fluisterde een geheime stem hem
in, maar hoe trouwen en met wie, daar dierf hij
nog niet dieper ingaan. Intusschen, en met nog meer
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hardnekkigheid, wroette hij voort : spitte, zaaide,
kruidde en leefde midden in het dorp als een ouder
eenzame beer in het gebergte.

IX.
Frisch woei de October wind en deed de lijnwaden tentekleeden der kermiskramen tegen de
houten bindten aanklepperen. Van de tafels der
lekkerkoekwinkeltjes en boven de deuren der herbergen was het een groot wuiven van driekleurige
vlaggen en wit- en roodgeruite amelakens, maar
anders was het plein nog gansch eenzaam, de
vesper was nog niet gedaan.
De linden, om het kerkhof, die elkander hun
takken reiken als armen, en zoo, dooreengestrengeld, in een kring, eendrachtelijk de wacht staan
houden om het kerkgebouw, lieten reeds hier en
daar een blad los, dat langzaam neerdwarrelde, luid
gierenci om den spitsen toren maakten kleine, vlugge
steenzwaluwen zich met rusteloos heen en weer
vliegen gereed voor de aanstaande Octoberreis en
zoet aangehouden ruischten door de. open kerkdeur
de laatste, smeltende orgeltonen ; toen kwamen de
eerste geloovigen langs de met grint gestrooide
kerkhofpaden, het kermisplein toe...
Terreretettet, terreretettet! De trompet van den
kwakzalver gaf het teeken en door de klare lucht
was het opeens een schetteren en roffelen, een
pauken en bazuinen, een malen van huppelende
dansliedjes, zoo verward en zoo wanluidend, dat de
heele zwerm zwaluwen wild krijschend opvloog en
door de hooge lucht verdween.
In haar zwart lakenschen kapmantel verscholen
als in een schildwachthuisje, stond Fientje van haar
kerkstoei op, maakte een kruisteeken, wierp een
laatsten blik op het outaar, nog rap een Wees-
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gegroetje prevelend voor de driedubbele intentie,
die 4ze dien morgend reeds eenmaal gemaakt had,
opdat vader nog een beetje zou mogen leven, opdat
,ze in haar ouden dag -niet te veel armoede zou
hebben en opdat Free op hen 'niet al te boos zou
zijn en zou weten, dat het haar schuld niet is zoo
de, menschen hem leelijk bezien en slecht van hem
spreken — dan vouwde ze nog eens \ stemmig haar
ferme, roodgebrande handen, maakte weer een kruisteeken en ging buiten.
Bij groepjes, opgewekt pratend, schreden de
lieden voor haar; zij volgde langzaam, het kerkboek
in de handen, de voeten in de glimmend -gepoetste
schoenen beurteling g ander den langen rok/vooruitgeschoven en een droeve glimlach speelde om haar bleeke,
nog een beetje Meer afgemagerde kin en wangen.
Toen zij boven de kerkhoftrapjes kwam, bleef
zij even staan. Nog niet half bezet begonnen de
paardies van den molen langzaam achter elkander
heen te draaien en toonden in het voorbijgaan beurtelings hun holle, wepele, bontgeverfde lendene, Aan
het spelkot stond een vrouw met korte rokjes en bloote
beenen gereed om de parade te beginnen, de zoeaven
van den draaiorgel, bij den touter, hieven den arm
,omhoog om op hun koperen schijven te slaan en
- dââr en, voor de kramen begonnen lieden te vergaderen, Dun en recht, onder de zware, neerhan-,
gende plooien van den mantel, met haar halsje in
de hoogte gerekt, stond Fientje boven de kerkhof.
trapjes naar het gewoel te zien. Daar waren haast
al haar gespelekens, _de ineesten, al lang getrouwd,
met een bende -kinders aan, haar rok, de' overigen,
bij haar vrijer, luid joelend en gierend. Aan het
schietkot, Midden in ' het yolk, Cray-e, die een roer
ter hand neemt, mikt en met het eerste schot de
groote pop omver plaft; men reikt hem ' een roos
van, goed schutter: Menske, zijn bruidje, die nog
Immer niet moe' -chijnt naar, hem te wachten, neemt
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ze uit zijn vingers en steekt ze in zijn knoopsgat.
Zuchtend keert Fientje zich af en schouwt naar
,elders : De lekkerkoekwilven,- in haar hooge kramen, schreeuwen op alle tonen haar waar ; dezoeaven
van den touter slaan op hun koperen schijven, de
paardjes van den molen hollen elkander in razenden
galop achterna en overal is vreugde en vroolijkheid.
Treurig, met haar kerkboek in haar hand, komt
zij de trapjes beneden, wandelt langzaam heen, haar
hartje bij iederen stap zwaarder. Aan het laatste
draaikraam blijft ze staan, zich in de zilveren bollen
spiegelend, die den top van iedere uitstalling vormen. Nog achter zich kijkend doet ze een stap en
loopt iemand tegen het lichaam : Free, Free, in eigen,
vleeschelijken lijve! Zij voelt haar gelaat besterven,
ziet hem, ook als met lamheid geslagen staan.... en, te
midden van het kermisgewoel, en zonder dat, van al
de vierenden, een mensch weet welk diep, klein drama
zich op die een minuut tusschen die twee menschen
afspeelt, staan ze elkander in de oogen te schouwen ;
de schrik verandert van weerskanten tot een vraag,
de vraag wordt een antwoord; dan zonder een woord
gesproken te hebben, maar met voile zekerheid, gaan
ze van elkander, in tegenovergestelde richting, verder.

x.
Het was in een soort van razernij dat Free, die
reeds zoo lang alleen leefde en als een spook de
menschen schuwde, op dien kermisdag uitgegaan was
en wel met het opzet een meisje te zoeken om er
mee te kermissen en, wie weet, later, er mee trouwen.
Nu was het eerste meisje, dat hij ontmoette, Fientje
en, bijgeloovig als hij was, scheen het hem een vingerwijzing. Dus was het toch Fientje, die hem bestemd
was? In der waarheid, hij had het altijd gedacht.
Oh, het onzalig uur van die wedding-schap! Hij had
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Fientje immers lang gaarne gezien , zou hij ergens,
een betere vrouw hebben kunnen vinden? gedwee,
zacht, weirkzaam en een beetje geld om hen te stellen.
Hij zou met haar getrouwd zijn, ware het niet geweest
van die weddingschap! Om die te winnen, om niets
anders, alleen om te kunnen zeggen : ziet ge dat
1k kan, wat ik zeg? uit ijdel gebluf en dwarsdrijverij en tegen 'zijn hart en zijn belang in, had hij
dat gedaan .... Dat het slecht was, wist hij wel ; zijn
honderd franken had hij niet eens durven vragen,
maar hij had zich hoogmoedig mokkend op zijn
eenzaamheid gehouden.
En nu gaan en Fientje toch vragen?
Klitse-kletsend hoorde hij weer de zweepen van
de schaminkeling, het hoeen van het te zamen geloopen volk,.... neen, liever lijden wat hij kon.

Hij hield het nog den heelen winter uit, er op
denkend, 's avonds, als hij bij zijn stove zat, en
des nachts in zijn bed. Eindelijk, zekeren dag, en in
het vooruitzicht van het groote werk, dat weer
aankwam, gaf hij zich gewonnen. Hij poetste zich
op, zijn rosse borstels met pommade omhoog gestreken en een splinternieuwen halsdoek aan en zette
zich op weg. Toen hij in de onmiddellijke buurt van
het kleine huisje kwam, waar Loncke met zijn dochter
nog altijd het wepel komen van een hoveken afwachtte,
greep een zoo groote angst hem aan, dat hij meende
terug te keeren. Maar het vizioen van zijn eenzamen
liaard en van Fientje, zooals hij ze op de kermis
naar hem had zien opkijken, gaf hem moed.
Hij draaide de klink van de voordeur om en
stond in het deurgat. Gelijk de ander maal, juist
zooals de ander maal, zaten bet meisje en haar
vader nevens elkander en zagen hem binnen komen.
1Viaar nu stapte hij niet driest vooruit, bleef integendeel
wachten, van verre, ze beiden aanziende met een
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blik, dien ze in . hun verder leven niet weder konden
vergeten. Dan, langzaam, nam hij zijn kjak van zijn
hoofd en hield ze in zijn handen, smeekend, als een
bedelaar. Bedelaar, bedelaar om vergiffenis en liefde!
Traag rees Fientje van haar stoel op, vouwde
haar handen als in een gebed en met de zoete
majesteit, die liefde en medelijden zelfs aan bet
armste schepsel geven, zei ze : « Voader, het spijt
hem.... Free, kom binnen.
ANNA GERMONPREZ.

MUURSCHILDERINGEN VAN DE XV e EEUW,
IN DE KERK VAN SINT PEETER, TE
LEUVEN, ONTDEKT.

UURSCHILDERINGEN uit den tijd , der gebroeders
, van Eyck zijn in Belgie betrekkelijk zeldI zaam geworden, en elke ontdekking van een
voorbrengsel van dien aard mag eene a,anwinst heeten
voor de tot dusverre nog zoo onvolledige geschiedenis
der roemrijke school, verheerlijkt door Rogier vander
Weyden, Dierik Bouts, Hugo vander Goes en Hans
Memlinck.
Bij de herstellingswerken welke thans in de SintPeeterskerk van Leuven verricht worden, heeft men
eene muurschildering ontdekt uit den bloeitijd onzer
eerste kunstschool. Het gedeelte der kerk welke het
gewrocht versiert was in 1436 voltrokken. Aan de
versiering ervan werd gewerkt tusschen de jaren

1437-1442.
De kunstenaar die toenmaals in Sint Peeter
sieraadschilderingen_ uitvoerde was HUBERT STUERBOUT. Het belang dat het werk oplevert met
betrekking tot de geschiedenis onzer schilderschool,
deed ons besluiten er een woord aan te wijden.
Maar vooraleer over de fresco te handelen, vinden
wij raadzaam eenige bijzonderheden over den vermoedelijken kunstenaar mede te deelen.
Zooals men weet was 't beheer van Filips den
Goede, in Belgie, een tijdstip van voorspoed en
'ulster. In die dagen, toen de schoone kunsten door
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-het y olk evenals door de geestelijkheid en den adel
bemind en vereerd werden, telde Leuven twee ambtelijke schilders, een sieraadschilder en een historieschilder.
De eerste, Hubert Stuerbout, komt in de rekeningen voor als schilder der stad », de tweede,
Dierik Bouts , als « portretuerdere der stad ». De
,laatste was, als bekend is. de groote leerling van Jan
van Eyck. Deze twee kunstenaars waren niet alleen
;ambtgenooten, maar vrienden die elkander in vele
omstandigheden ten dienste stonden. Dit leeren wij
uit de archieven der stad.
Reeds in 1439 was Hubert Stuerbout in de kerk
van Sint Peeter werkzaarn. In dit jaar stoffeerde
hij« den grooten slotsteen in de huve » van het koor.
Voor dit werk ontving hij de aanzienlijke som
'van tien Peelers (I).
Wederom in 1451 vervaardigde hij voor Sint
Peeter eene schildering om in een vaan geplaatst
worden. In de rekening leest men : HUBERT°
PICTORI pro pictura in eodem vexillo, 54 libros.
Hubert Stuerbout trad te Leuven in den echt
met eene jonge vrouw van goeden huize, Elisabeth
vander Sluysen, alias Sac dochter, , van meester
Arnold vander Sluysen, heelmeester in deze stad.
Deze vrouw was op hare beurt eene kunstenares,
borduurster in goud en in zijde.
Ten jare 1462 voltrok zij een vaantje, versierd
, met het wapen van Leuven, om gehecht te worden
aan de trompet der stad. In 1468 en 1474 vervaardigde zij priestergewaden voor de kerk van Sint.Jacob. Zij schonk haren man vijf kinders, drie zonen
en twee dochters.
Stuerbout was niet enkel een verlichter of sieraadschilder, gelijk men het zou kunnen veronder-

(i) Louvain dans le passe' et dans le present, bl. 321.
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stellen, maar een kunstschilder in de voile beteekenisvan het woord.
Als figuurschilder of j5ictor ymaginum staat, hij
vermeld in schepenenakten van. Leuven van i 1 Mei,
Juni 1452 en 2 Augusti _1474.
1 449,
De onderscheidene werken waarmede hij van
wege het stedelijk Bestuur gelast werd, ,bewijzen dat
hij faam en aanzien genoot. Hij stond in betrekking
met Mathias de Layens, den beroemden bouwmeester
van het stadhuis.
Hij was het die, in 1449,- al de teekeningen vervaardigde ter uitvoering der bijbelgebeurtenissen
welke de zuilen der beeldsteden van de gevels van
het stadhuis van Leuven versieren. Deze samenstellingen, ten getalle van 230, getuigen van zijne ongemeene vlugheid in het opvatten der onderwerpen en'
het,grOepeeren der beelden. Zij alleen geven hem recht
op eene eervolle melding in de geschiedenis der
kunst.
Ten jare 1454 werd hij verkozen als sieraad.
schilder der stad, belast met het opzicht oirer de
voOrwerpen van den Leu v enschen Omgang. In - deze
hoedanigheid genoot hij eene jaarwedde van -18 gulden.,
Als ambtenaar der gemeente ontving' hij elk jaar
de nooclige stof voor eenen tabbaard.
Ruimschoots bracht hij bij om den Owang,
die toenmaals elk jaar, den eersten zondag van September, de straten der stad doorkruiste, in belang
luister to doen- toenemen.
Reeds in 1445 werkte Stuerbout in de e abdij van
Perk: Aldaar versierde hij het vertrek van den abt
en het welfsel van de pand. Het was een, aanzienlijk_
werk dat hem 12 kronen opbracht.
Sams schilderde hij oak wet een doek voor de
vertoonin-gen welke destijds, ter gelegenheid der
stedelijke kermis, in open , lucht, gegeven werken.Zoo leek men in de stadsrekening van 1459
« IJubrechten de Schildere, voor eenen berge daer
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de mensche int spel wt quam, ende van de helle
ende de drivels te maken, van schilderyen, samen 45
plecken. »
Ten stadhuize versierde hij, in 1469, de zaal
van den stedelijken raad.
Ten jare 1462 stoffeerde hij een beeld van
Maria, toen juist in de Thiensche poort geplaatst.
Het stedelijk bestuur betaalde hem .t voor goud,
oliverwe, stoffe, dachueren en arbeid » drie kronen. In hetzelfde gebouw schilderde hij in olieverw, een tafereel vertoonende Sint Peeter, beschermheilige der stad. Hij vervaardigde mede een tafereel
vertoonende den Gekruisigden Zaligmaker, 't welk
in de Perkpoort geplaatst werd. Ten jare 1465 schilderde hij drie tweeluiken om geplaatst te worden
in de Diestsche, Brusselsche en Doolaagpoorten. Op
het eerste paneel zag men de H. Maagd met het
kindje Jezus; op het andere de beschermheiligen van
de parochie waarin de poort gelegen was, namelijk :
Sint Michiel voor de Diestschepoort ; Sint Jacob voor
de Brusselschepoort, en Sinte Geertruide voor de
Doolaag- of Vaartpoort. Elk gewrocht werd hem
acht zilveren stuivers betaald.
Een tafereel vertoonende het Laalste Oordeel vervaardigde hij om geplaatst te worden boven den
ingang van het destijds aangelegde kerkhof van Sinte
Barbara, in de Wierinkstraat.
Nog in 1474 plaatste hij eene Kruisdraginge
Christi, in de Steenpoort, destijds het gevang der stad.
Hubert was, sedert 1449, van wege de ouders
zijner gade in bezit gekomen van een huis, met
hof en stal, gelegen in de Hoelstraat, thans de Tiensche
straat, naast Sinte Michielsbinnepoort. Hij vestigde
zich in deze woning en bracht er het overige van
zijn leven over. De kunstenaar leefde nog in 1482.
Daar zijn lijkdienst van wege het broederschap van
het H. Sacrament, in Sint Peeters, waarvan hij deel
uitmaakte, gezongen werd, tusschen den 23 November
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1483 en den 9 Januari 1484 mag men aannemen dat
hij in deze tusschenruimte overleed. Zijne vrouw ont.
sliep voor den 26 November 1501.
Onze Stuerbout had in Leuven eene kunstenaarsfamilie gevormd. Zijne drie zonen HUBERT, FRANS
en GILLis beoefenden de schilderkunst. Deze laatste
verving zijnen vader als sieraadschilder der Stad,
belast met den Omgang. Als figuurschilder. komt hij
in verschillende schepenenakten voor. Hij overleed
in 1496.
Stuerbout liet twee dochters na : ELISABETH en,
MATHILDE. De eerste huwde Renier van den Bogaerde en stierf voor 5 Juli 1 495. De tweede we.rd
de gade van meester Jan van den Winkele, notaris,
van den bewaarder der voorrechten onzer Hoogeschool (I).
De muurschilderingen, welke men, ander ander-scheidene lagen witsel, op het welfsel der kapel van
de Heilige Anna in den omloop van het koor van
Sint Peeter heeft wedergevonden, bestaan, in twaalf
afzonderlijke deelen, in waterverw, op blauwen grand,.
uitgevoerd. Elk deel versiert eene brok van 'het
welfsel der kapel. Zij vertoonen Engelen, levensgrootte, met ontplooide vleugels, in lange wapperende kleederen gedost, waarop zij stoolen dragen.
Hier zijn de Engelen in biddende houding of zingend, daar dragen zij zinnebeelden van het lijden,
des Zaligmakers, enz.
De hoofden der Engelen, met hunne lange haarvlechten, zijn treffend van uitdrukking en gevoel,
Oink geteekend en keurig gepenseeld. Zij bewijzen
dat de verdienstelijke man, die ze uitvoerde, onzen,
grooten Bouts tot gids had verkozen. De type dezer
engelen vindt men weder in een der schilderstukkenvan Bouts, vertoonende den Profe0 Elias in , de

(I) Ons Werk L' Ancienne e'cole de Peinture de Louvain, bl.
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Woes4'n, dat zich thans in het Museum van Berlijn
bevindt, en vroeger eene der luiken uitmaakte van
het Laalste Avondmaal, in onze Sint Peeterskerk.
Gelijk wij het hooger verklaarden is de ontdekking dezer fresco van hoog belang voor de
geschiedenis der schilderkunst in Belgie. Zij bevestigt
wat wij reeds over vijftig jaren beweerden, namelijk
dat onze kerk, in den beginne, volkomen gepolychromeerd was, wat tot in de laatste dagen nog
betwist werd. In andere plaatsen van den Tempel
heeft men muurschilderingen ontdekt, waaronder van
de I6e eeuw. Doch zij zijn onbeduidend in vergelijking
met degenen der kapel van Sinte Anna.
De ontdekte schilderingen zullen met zorg gezuiverd en hersteld worden.
Leuven, Januaui 1901.
ED. VAN EVEN..

HET NIEUWE JAAR.
Het moge zalig om ons lokken droomen —
Gelijk de- golven van de heidebeken,
Die over kiezelsteen en wortel stroomen.
Het moge ons in metalen rythmen wiegen,
En als de klokken van de torencellen
Met zijn Hosannah naar de wolken vliegen.
Gelijk de vlinders in de groene .weien,
Zoo moge _'t met zijn vonkelreine beelden
Op ons bedauwde paden spelemeien.
Gelijk bet zingend ijzer vOOr den Kamer
Zoo moge 't met zijn blijde lichtfonteinen
Door 't stille duister spatten van ons kamer.
Het vloeie vOOr ons voeten als een zegen,
-En lache ons in de gouden zonnestralen
gGelijk een blozend Jezuskindje tegen.
Het late mild gelijk de lindentoppen
En koel gelijk de rozen der waranden
Zijn honigperels op ons lippen droppen.
Het zij gekweel van vogels vOOr de ruiten,
Gelispel, kleurenweelde, -stille aanbidding,
Glans, etherblauw, geronk van herderfluiten.
Het zij een walm der gouden wierookvaten, —
Die in het Eden hun aromen mengen
Met de almuziek der grootsche lofkantaten !
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Het dooit, 'en — luister — uit' de goten
Komt frissche melodij gevloten.
Het dooit. Gerinkel van kristal
Dropt neder in gemeten val.
Roeladen spatten om mij henen,
Violen droomen in de steenen.
Het klaagt — maar neen, dat kan niet zijn —
Gelijk het lied van Halewijn.
Mij dunkt dat kleine herderfluiten
Hun weemoed om den gevel uiten.
Mij dunkt dat ik den nachtgenaal
Hoor zingen in den waterstraal.
Mij dunkt dat ik de kwakkelpsalmen
Hoor stijgen uit de korenhalmen.
Het jubelt : la, la la!.... Gevat?
De boeren zeggen : « Koorn in 't vat. D
Mij dunkt dat de arme lotelingen
Hun wanhoop door de ruimte zingen.
Mi la la sol.... 't Is inderdaad
Het trage liedje van de straat!
Of zijn 't de harpen en de lieren,
Die ronken in de populieren,
Wanneer de wind....? Do, do, do :
Waarom dan schreit dat kin* zoo?
Of roepen verre klokkenkoren
Hosannah in den mergeltoren?
Schiet plots de lucht vol zonneschijn?
En zal het spoedig Paschen zijn?
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Sst !... Wilde zwanen, fijne stemmen,
Sirenen die in 't water zwemmen.
Mi fa do mi : het lijkt een zin
Van Oberon of Lohengrin.
't
't
't
't

Zijn jongens, die hun knikkers tellen,
Zijn sleden met hun fijne bellen,
Is goud en zilver, staal en brons,
Is trommelklank en biegegons.

Het ijs wordt zingzang op de daken,
De sneeuw leert vreugdekreten slaken.
De winter snikt : « Vaarwel ! Vaarwel!
En sterft gelijk een klokkenspel.
De winter sterft gelijk een orgel,
Met vrome hymnen in den gorgel.
Een fuga sluit het menuet.
De waterdroppel wordt gebed.

DE DEMER.
De Demer zings een lied van de Eburonen,
Die 'over eeuwen in zijn gele plassen
Het purger van hun aksen kwamen wasschen.
« Triomf! » herhaalt zijn stem met wilde tonen._
Hij roemt den zegetocht der Frankenzonen.
Hun merries vlogen met hun wagenassen
Onstuimig door zijn poelen en moerassen.
Zijn spiegel vlamde van hun eerste kronen.
Ik volg zijn loop en zie een stoet van schimmen,.
Als goden schoon en fier als eikeboomen,
Hun gulden mantel sleepen naar de kimmen.
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1k luister naar zijn sprongen en zijn slagen —
En boor een epos in zijn bedding stroomen,
Dat dreunt van heldentrots en wondersagen.

KEUS.
10..........

Zie, moest ik 't jonge leven plots verliezen
En in een ronkend speeltuig overgaan, —
Ik zou niet met de schapen langs de baan
Gelijk een fluit gaan klagen in de biezen.
1k zou geen dondrend reuzenorgel kiezen,
Noch als een her mijn koorden laten slaan.
Ik zou niet huilen als de krijgsorkaan,
Dien Wodens helden uit hun c tuben » bliezen.
Ik vvou gelijk een klok met mijn gezangen
In 't hoogste van den wolkenkoepel hangen,
En met de valken van de Demergouw
Door Limburgs wijdvergulde ruimte vliegen —
Om 't yolk des Heeren in het brons te wiegen,
Dat juichend uit mijn longen scheuren zou.
LAMBRECHT LAMBREHTS-
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nieuw tijdschrift is in dit land geen nieuws meer,
maar een artistiek-literair maandblad voor katholieken,
kan, sinds de « Dietsche Warande » naar zuidelijker
streek ,verhuiscle, met voile recht als wat nieuws worden
beschouwd.
Want ho-ewel de kunst in Holland onder de katholieken
fang niet de minste en zeker niet de minst gelukkige
beoefenaren vindt, is de belangstelling voor ,haar in lien
zelfden kring nog verre van algemeen en behoeft men maar
de kunstrubriek van een Roomsch dagblad-door te zien, om
tot de overtuiging te komen dat men — met wijziging van
zeek'ren spreuk — een - heel klein beetje voor de lezers al
meer dan genoeg vindt.
Aan tijdschriften hebben wij bier eigenlijk geen gebreki
De Katholiek en de Studies der E. E. Paters Jezuieten laten niet
na op tijd te verschijnen. Maar ook daarin — het dient erkend
bleven wetenschappelijke artikelen steeds de hoofdzaak en
werd slechts nu en dan aan kunst en literatuur een bescheiden
'plaatsje gegund. De Kathotieke Gids mocha al eens wat meer
ruimte aan fraaie letteren afstaan — er waren dan toch ook
.altijd lieden, die de fraaiheid dier letteren durfden betwijfelen
en niet vreemd , schenen aan de meening, dat de Katholieke
_Taus/I/a/le, literair gesproken, minstens, even goed. kon heeten.
En wie den eigenaardigen tern', uitspanningslectuur verstaat, weet nu meteen welk peil door deze belletristiek wordt
aangewezen.
Zoodat een tijdschrift, uitsluitend bestemd om wezenlijk
literair werk te plaatsen en ernstige besprekingen van kunst
EN
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en letterkunde bijeen te brengen, zoo op het eerste gezicht
voor het katholieke leven alles behalve eene weelde schijnt..
Aldus ongeveer zal, naar ik meen, gedacht zijn door de
oprichters van het nieuwe maandblad Van onzen .7y d : de
maatschappij De Katholieke Illustratie als uitgeefster met de
dames Albertine Smulders en Maria Viola, en de heeren
Alb. Vander Kallen en Theo Molkenboer als redactie.
Zooveel is zeker, dat de wenschelijkheid van een tijdschrift dezer strekking door niemand kan betwijfeld worden.
Maar een andere vraag — toch ook de overweging waard —
is of de krachten er zijn, noodig om dit ondernemen mogelijk
te maken. En hierover zal eensgezindheid minder gemakkelijk wezen.
Nemen wij echter aan, dat de oprichters hun goede
redenen hebben gehad om deze vraag met eene hoopvolle
bevestiging te beantwoorden en zien wij, liever dan in het
afgetrokkene daarover te redekavelen, wat het tijdschrift zelf,
waarvan immers reeds drie afleveringen verschenen, hiervan
doet blijken, nog beter, wat het wil.
Een opstel van den heer Molkenboer over « Kunst, van
onzen tijd, van den verledenen en van den toekomenden »,
een « Inleiding >> betitelde literaire kroniek van Mej. Viola,
en een uitvoerige studie van den heer C. R. De Klerk, met
den verlokkenden naam « Een eigen Litteratuur », geven wa
gelegenheid het bedoelen der onderneming te leeren kennen.
Het opstel van den heer De Klerk is verreweg het
belangrijkste van deze principieele artikelen. De onmiddellijk
meesleepende titel : « Een eigen Literatuur », evocatief als die
is van al wat wij, jongeren, maar schoons durven droomen„
klinkt niet onpassend bij den-verheven, soms profetischen en nu
en dan Schaepmanniaanschen toon der van overtuiging voile
perioden. Men voelt hoe echt de jonge man het meent, die
hier in de moderne Nederlandsche literatuur een zucht naar
het mysterie komt duiden en uit de ontwakende sympathie
der katholieken voor dat werk een kerstening der letteren,
een, in katholieken zin mystieke, letterkunde-in-wording durft
voorspellen.
« Quae volumus libenter credimus » — en ik heb dit opstel
dan ook een paar maal moeten herlezen, voor ik mij van des
schrijvers opdringende overtuiging voldoende had vrij gemaakt,
om tot een zuivere eigen meening te komen.
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Die meening is voorzeker geen wanhopen aan de komst
van een Roomsche letterkunde, maar wel zeer stellig een
bewustheid, dat de constellatie, waaruit deze wijze zijn horos- koop getrokken heeft, helaas een schijnbeeld is geweest.
Te dezer plaatse zou het voegen noch schikken mijne
belezenheid in jong-hollandsche poezie- en prozakunst de
bewijzen te laten aandragen, dat zoo die al een streven naar
Mysterie » sporadisch mogen vertoonen, dit geenszins haar
voornaamste neiging is, terwij1 dat mysterieuse-zelf zich tot
katholieke mystiek veeleer als pool dan als magneet vertoudt (I).
Maar een gedeelte van De Klerk's beschouwing leent
zich toch ook hier wel tot betutteling.
Ik mik nu op zijne waardeering der verhouding van de
negentiende eeuw tot Vondel.
Na het niet-begrijpen van de eersta helft der eeuw
beschrijft De Klerk de vereering der Gids-mannen voor
Vondel, wijst aan, dat van hun geslacht Thijm alleen « van
Vondels bloed was » en herdenkt dan ietwat schamper de
Vondelstudie van Jonckbloet en gevolg, door wier werk er
eigenlijk « iets was verbrokkeld van zijn beeld in het hart »
der menigte.
« Toen kwam d jongste reactie, geboren uit moeheid
van materialisme en rationalisme » en wierp het filologisch
element der in zwang zijnde Vondelbeschouwing over boord,
, om, met een zuiver artistieke kritiek, den dichter voor het eerst
weer in zijn ware grootheid te laten zien. Verwey's _bidding
tot Vondel wordt dan geprezen als een wegwijzer, niet voor
de ingewijden, maar voor het publiek, « dat zelf wil vinden
wat eeuwig schitteren blijft, te weten : ziel en geheim. »
Ik condenseer hier in enkele regels wat door De Klerk
in bijna even zooveel bladzijden wordt betoogd. Maar ik doe
het met de verwachting, dat de lezer, die in deze dingen belang
stelt, het geheele opstel zal bestudeeren. Want anders zou
ik den schrijver wezenlijk onrecht doen. Alleen in deze veronderstelling kan ik verder gaan.
De heer De Klerk heeft in zijn opstel met groote bekvwaamheid de moderne literatuurbeschouwing geresumeerd

(I) ik kan trouwens verwijzen naar de studien over Kloos
Van Eeden in Poelhekke's goede boek Modernen,
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— maar mij daarmede dan ook nog Bens duidelijk gemaakt,
dat zij in haar diepste wezen ongeeigend is tot het waardeeren
van Christelijke kunst, van den Roomschen Vondel.
Omdat de begrippen literatuur en katholieke literatuur,
kunst en Christelijke kunst essentieel verscheiden zijn.
Inderdaad leeft — en de moderne kunstcritiek heeft
geheel terecht, dit rinds de zeventiende eeuw al meer verduisterd beginsel in het voile Licht gezet — iedere kunst
in den vorm. En niet wie een mooi sujet kiest, maar wie,
welk sujet ook mooi weergeeft, is kunstenaar.
Maar wil het woord Christelijke kunst eenigen zin hebben,
dan moet het deze zijn, dat wat in den artistieken vorm
leeft een Christelijk sentiment is. Ik verzoek den lezer dit
niet te spoedig te begrijpen, maar eerst ook nog deze afleidingen te overwegen : het kunstsujet kan aan alle Christelijkheid vreemd zijn en toch het kunstwerk Christelijk wezen.
Als Huygens b. v., op het zien van wintersche boomen, de
regels schrijft, die ik laat volgen, maakt hij Christelijke kunst
De boomen die ick sie
Van d'aerd ten hemel gaen met uytgestrekte armen,
Zijn als de Goddeloos' in noot, die opwaert karmen,
En weten niet tot wie.

Omgekeerd kan het sujet Christelijk zijn en het kunstwerk niettemin buiten elke relatie met Christelijke kunst
blijven. Als Mej. Smulders b. v. den Zegen met het Allerheiligste beschrijft, gelijk zij dat deed in onderstaand sonnet,
dan wordt een innig-christelijk sujet verwerkt tot een gedicht,
dat minder Christelijk van wezen is dan b. v. de Christussonnetten van Verwey.
Want dit is de indruk van iedere ietwat artistiek aangelegde natuur en niet de ontroering eener geloovige ziel
Een heilig dicht uit fang vet vlogen jaren,
Een schoon visioen in stralend gouden pracht,
Een kletugeschitter, Al te stout gedacht
Om door de matte verven te bewaren!
In plechtgewaden schrijden priesterscharen :
Om 't hooge baldakijn een eerewacht;
Blank-wit en rood, gaan knapen, zingend zacht
De zoete, teere zangen der altarene
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Van uit d'aloude, statige gebouwen
Daalt dof fluweel of glinsterend satijn,
De wind speelt met de vlammen der flambouwen;
Dan klinkt er klokgetingel, zilverrein
En Koning Christus zegent zijn getrouwen!
Hel straalt en gloeit de zomerzonneschijn.

Men zal thans inzien wat ,ik bedoel met te zeggen,-dat
de modernen, zij mogen velen dan tot den dichter ,Vondel, hebben gebracht, Onzen Vondel toch niet konden verstaan.
De heer De Klerk heeft, hoe vreemd het ook schijne
voor een zoo oprecht en zoo zuiver bewonderaar van juist
den ,Roomschen Vondel, den door het Geloof levenden
dichter toch miskend. Want waar hij het der vergelijkende
literatutir-wetenschap niet weinig kwalijk neemt, dat zij
meende Vondel op onoorspronkelijkheid te kunnen betrappen, imitatie van anderen' bij hem aanwees, en hij datrtegenover Vondels individualiteit ten sterkste handhaaft
daar
heeft literair gesproken, schoon gelijk, inaar begaat toch
— en nu uit hooger, uit Christelijk-aesthetisch standpunt
gezien — een ontecht.
Vondels Kruisbergh, ze_gt hij, is niet een dichterlijke
bewerking, van fraaie gedachten, ontleend aan de Vaders. 't Is
geen reeks van_ gedachten,- 't is een groep van zieningen,
samengegroeid tot een hemelsch lichtgezicht dat boven Calvarie hangt.
Dit nu is Vondel miskennen, is hem verlagen tot dichteralleen, die Christen-kunstenaar was.
Want ook zonder te insisteeren op Vondels toch zoo
stellige verklaringen, in zijn Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunsie, die in weinig woorden het -vraagstuk der dichterlijke
originaliteit zoo uitnemend oplossen, meen ik Vondels nauwe
verwantschap, aan zijne voorgangers juist als ten innig-Christelijken trek van. _ zijn kunstenaarsaard te mogen. duiden.
In een vorige studie heb ,ik • op het sociaal karakter der
Christelijke kunst gewezen, getracht te doen vo-elen_ dat zij
is de stein van den begaafde tot gelijkgezinden. Haar naaste
doel ‘ is de schoonheid, haar verder streven' de onderrichting.
En, gegeven de inimobiliteit Van hare Leer, volgt hieruit reeds
haar betrekkelijke_ onpersoonlijkheid. In de plastische iconoigrafie wees ik , aan hoe de onveranderlijkheid der voorstellingen cleel -uitmaakt niet alleen van het wezen der kunst,
maar ook van de bekoring harer -schoonheid.
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En dit zelfde geldt voor de Christelijke literatuur.
Niet bij toeval zag Vondel op den kruisberg « roode
roozen groeien », waar Bernardus de « rosam passionis
sanguineae , « had geschouwd, Ambrosius ons geleerd had
t Carpis rosam, hoc est Dominici corporis sanguinem >> en
een dertiend' eeuwsche prediker de vermaning ontleend :0 Plant in den tuin uwer ziel de roode roos van gedenke.
nis aan de edele martelie onzes Heeren » (i).
Vondel heeft gezvild ook in dat beeld te getuigen van de
onveranderlijkheid zijner Leer, hij heeft zijne taal in niet-figuurlijken zin geadeld en ook die adel is een deel harer schoonheid. En de, helaas nog veel te geringe, vergelijkende studie s
van Vondels werken kan daarom slechts bevestigen, dat hij
vOeir alles Christen-kunstenaar is.
Ook dit is Vondels grootheid, dat hij boven ijdel persoonlijk-ziin verre verheven staat, dat het hem lief is
woorden der Vaders tot in zijn eigen taal mooie woorden
te maken, dat hij het niet versmaadt « alles te onderzoeken en het goede te behouden », dat hij het begrip catholiciteit in zijne kunst heeft weten toe te passen.
Dit is het ook wat hem in alle tij den voor ieder Christen
verstaanbaar en zoo heilig-dierbaar maakt. De Roomsche
verzen van Vondel zijn voor den Roomsche als oude vrienden, die hij na langen tijd met een heerlijk-verjongd gelaat
terug zou vinden. Wat ons gemeenzaam is, weet hij 7:66 in
luister te kleeden, dat hij het ons als nieuw doet zien. Al is hij
niet zoo diep en innig als a Kempis, toch zou ik durven
zeggen dat wat deze met eenvoud heeft gedaan, Vondel soms
met pracht wist te bereiken.
Den invloed van het Christelijk sentiment op vorm en
stof van den dichter hoop ik nu voldoende te hebben
beschreven, om duidelijk te maken waarom geen moderne
kunstbeschouwing Vondel volledig kan waardeeren en waarom
de moderne dichtkunst uitteraard on-Christelijk is. De gemeenschapsidee bleef haar vreemd — heeft men niet het leelijke
woord esseulisme gesmeed iom haar te noemen — naar
vorm en inhoud. 1k haal hier gaarne aan wat Dr. Schaepman

(I) De historie van dit beeld heb ik beschreven in het Twee-

maandelijksch Mdschrift van Juli 1897, blz. 501-505.
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van haar zeide . « Zij is geen kunst voor de gemeenschap,
voor het y olk. Zij zingt niet in den nacht voor de herders,
zij geleidt hen niet tot het kindeken van Bethlehem. y>
Dat zij niettemin, ook, voor een verjongde Christelijke kunst, van waarde zijn kan — niet ik zal het ontkennen.
Mijne tneening is onveranderd gebleven, dat de moderne
Hollandsche poezie — meer misschien dan die van eenig
ander land — de schoonheid als naaste doel der kunst in
eer herstelde en het noodig instrument daartoe, de taal,
geschapen heeft. Tot zekere hoogte kon zij ons daarom
ook een nieuwe liefde voor Vondel geven, maar het fijner
proeven van den Roomschen smaak aan zijne taal, blijft
toch ons eigen werk.
E6n van de redenen, waarom ik wanhoop aan een, zoo
nabije ontluiking van katholieke letterkunst als de heer De
Kierk heeft durven zien, is dat de jammerlijk ontwrichte
samenleving, die de onze is, sociale kunst onmogelijk maakt.
De eenige gemeenschap, die, ' door de Revolutie niet
is afgebroken — omdat zij vast staat — is de geestelijke
der Kerk..
Maar zij is louter geestelijk en haar bearbeiding der
inaterie tot de Christelijke maatschappij werd met maar al
te goed gevolg door verdwaasde gelachten gedisloqueerd. '
Het eene Geloof moge katholieken in het geestelijke ,
bijeenhouden, ook onder hen is toch te veel strijd van belangen om gemeenschappelijke belangstelling in nog iets anders '
levend te maken.
Aileen de liturgie geeft nog een door alien gelijkelijk
te voelen schoonheidssensatie.
Andere kunst, voor rijken en armen even genietLiaar,
hbort tot de vrome wenschen (1).
Dit maakt, voor het oogenblik, een waarlijk Christelijke
kunst ondenkbaar en wijst aan wat de eerste eisch is voor
haar mogelijk -wording.

(I) Aileen de kerkelijke kunst heeft het dan ook in de T9 e eenw
tot een begin van herleving gebracht. En voorzoover er van eene
algemeene kunst nog sprake kan zijn — de moderne schilderkunst,
die weelde is, blijft thisbutten beschouwing — is die uit de kerkelijke kunst voortgekomen. ,
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Vreemd genoeg heeft geen der principieele artikelen
-van het nieuwe tijdschrift, dat - 7- door zich zoowel aan
sociologie als aan kunst te wijden — inzicht in den nood
scheen te openbaren, dezen kant van het kunstvraagstuk
bekeken. Het betoog van den heer Molkenboer concentreert zich tot de leuze « Wij moeten modern, van onzen
tijd zijn. » Hij verklaart, dat iedere tijd een eigen kunst
had, anders dan elke andere en dat dus ook onze tijd zoo
iets moet bezitten. Gemeenschappelijk echter aan alle kunst
stelt hij het benaderen eener eeuwige schoonheid en besluit
dat het ware modernisme daarom erin bestaat, « dat men
het oude, eenige, ware schoon in nieuwen luister, onder
andere gedaante, als een phoenix uit hare assche moet doen
-verrijzen.
Mij komt het voor, dat in dit betoog een groote verwarring heerscht. Grieksche, Egyptische, Byzantijnsche en
Gothieke kunst worden er achtereenvolgens in aangehaald,
maar de schrijver bepaalt zich in hunne karakteristiek tot
deze adjectiva en men wordt toch waarlijk niet veel wijzer
als men hoort : « In de gouden eeuw van Griekenland hloeide
de Grieksche kunst. Uit dien tijd bleven ons de onvergetelijkste meesterwerken, die waren Grieksch en alle pogingen
in die richting uit latere tijden waren slechts zwakke her ..
halingen. Wat is er natuurlijker dan dat? >>
Schijnt het niet alsof deze kunst voor den schrijver
inderdaad maar al te zeer Grieksch is gebleven!
En, hoezeer ook een objectieve schoonheid valt aan te
nemen, de Schoonheid, die Augustinus zich beklaagde te
laat te hebben bemind, is het hiernaar dat de kunst van
alle tijden heeft gestreefd?
Ik meen dat de schoonheid voor de Grieken iets anders
was dan voor de Gothieken of voor ons en dat juist daarom
er een essentieel onderscheid is tusschen onze verhouding
tot de kunst der eersten en tot die der middeleeuwers.
Ons schoonheidsideaal kan in wezen niet verschillend
zijn van dat der Gothieken, maar — en dit zal ook de
heer Molkenboer wel hebben bedoeld — de middclen, die
ons ten dienste staan om dat ideaal vorm te geven zijn andere
dan die der middeleeuwsche men schen:
Mej. Viola tracht in haar « Literaire Kroniek » uit te
leggen wat zij « literaire kunst » vindt. Zij staat op het
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moderne standpunt van den heer De Kierk, maar dinstingueert nog veel minder dan deze het Christelijke in de
kunst. Slechts eenig moreel voorbehoud wordt gemaakt,
overigens schijnt zij geen wezenlijk_verschil tusschen Christelijke en andere kunst te zien, tenzij dan in de geloofsovertuiging der kunstenaars.
Een overdreven •bewondering voor enkele « moderne
Roomsche chchters is daarvan het natuurlijk gevolg.
Wanneer in onzen tijd een katholiek sociaal-artistiek
tijdschrift, dat van onzen tijd wil wezen, niet zoo uiterst belang-wekkend eene verschijning was, zou deze bespreking ervan
reeds veel te lang zijn.
Maar van wie overtuigd is, dat voor de nooden der
kunst, niet minder dan voor die der samenleving, de katholieke
Kerk alleen vervulling Akan brengen, verdient elk stelselmatig,
beschouwen van dit vraagstuk zeker de geheele belangstelling._
En de beginselen gaan dan voor de daden.
Trachte ik nu, z66 ziende, een oordeel te vormen over
niet ongelijk aan
de waarde van deze tijdschrift-poging
Thijms opzet met de Dietsche Warande dan vind ik, bijs,
alle waardeering voor het goede willen, geen andere appreciatie dan dat haar klaar inzicht van eigen principien voorshands nog schijnt te ontbreken. En van de personen blijft
mij na wat tot nu gegeven werd alleen de leer De
Klerk als een belovend talent voor oogen staan, die immers.
zich volop bewust toonde, dat Vondel de dichter is oOk
voor de toekomst der katholieke Nederlandsche literatuur
en die, met de beginselvraag door een : Leest Vondel ! te
beantwoorden, een uitnemend voorbeeld heeft gegeven.
Leest Thijm ! zij het mij vergund daaraan nog toe te
voegen voor de theoretisch al to weinig onderlegde andere
medewerkers.
V66r ik dit beschouwinkje over moderne en kathowaartoe zich niet alle dagen zoo
lieke kunst z-eindig,
gepaste gelegenheid voordoet mag ik niet nalaten eene
studie te signaleeren, die in het weekblad De Kroniek'
verscheen (I), waarin naist optimistisch-socialistische ten-

(a)

Nommers van 8, 15, 22 en 29 December 190o.
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denzen voortreffelijke opmerkingen 'staan over de verwording der poezie in de negentiende eeuw. En omdat ik er
geheel mede instem en omdat het belangrijk is dit te hooren
zeggen door een dichter van de jongste generatie, schrijf ik
daaruit de volgende karakteristieke volzinnen over.
« Wie zich de melancholic van een onderzoek naar
de langzame degradatie van het vers getrobsten wou, zou
zien hoe het van universeele wijze van uitdrukking voor al
het algemeene, of wat boven het gewone stond, op den
duur het middel geworden is waarmee men tot zijn eigen
vermaak slechts zijn uiterst individualistische gevoelens vertelt, waarmee men zijn ziel het binnenste buiten keert om
haar vervolgens op zijn gemak te besnuffelen. leder die
jets ernstigs, of ook maar jets tot een ander te zeggen
heeft, gebruikt het proza; komen de persoonlijke sentimenten bij deze gelegenheid tot een zekere lyriek, zoo laat
men het in breedere, meer gekunstelde perioden, in kleuTiger woorden of dreunender constructie aanzwellen — maar
men blijft erbij. Bilderdijk, en dit schijnt mij 's mans eenige
verdienste, is bij ons naar ik meen de laatste geweest die
in alien ernst de poezie tot jets anders gebruikt heeft dan
om er verzen mee te maken. Doch terwijl de familiariteit
met de dichtkunst verloren ging, heeft men, naarmate haar
waarde als urtdrukkingsmateriaal verminderde, beproefd haar
een hoogere kunstwaarde te geven. Regel voor regel is
naar een zeker rythmisch-, een zeker klankgehalte opgejaagd, men heeft ze vertroeteld, geaaid, gewiegd, gezoend
en is nu op geen enkele wijze meer in staat er gewoon
lets mee te zeggen. Niemand — tenzij uit raffinement kan
of durft meer een eenvoudig vers maken, — of is het een
onzer beste dichters, de enkele maal dat zij het beproefde,
niet droevig mislukt; alien zijn zij verdwenen : het leerdicht, het betoogende, het vermakende, het verhalende
gedicht, en zejfs het opwekkende, het krijgsdicht is bezig
uit te sterven....
Dit is zeer jammer, ook daarom wij1 oorspronkelijk het
in maat binden van rythme en gedachte een eenvoudige
arbeidsbesparing was, en nog immer de in metrum gedwon-geniwoorden, gesproken, een grooter gehoor bereiken, geschreven, zich vaster in het geheugen der lezers hechten. »
Een gebeurtenis, die ik niet mag nalaten hier in te
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schrijven, is het optreden van een privaat-docent in dekunstgeschiedenis aan de universiteit van Amsterdam. Wantr
hoe vreemd het voor het land van Rembrandt schijne, de
kunsthistorie werd er tot heden aan geen enkele hoogeschool
in haar vollen omvang onderwezen. Het bleef bij geschiedenis der Grieksche en Romeinsche kunst — en dan nog
alleen te Leiden en te Amsterdam — en alle overige kunstperioden wer4en eenvoudig verwaarloosd.
Wat dit feit dubbel belangrijk maakt, is dat de benoemde
privaat-docent,' Dr. W. Vogelsang, zijne studies voornamelijk aan de micideleeuwen wijdde, zoodat hij alw \eer een
orgaan kan worderi ter verspreiding van betere denkbeelden
over eenen tijd, waaraan ook thans nog sommige Nederlanders het begrip barbaarsch onscheidbaar gehuwd achten..
1k heb het optreden van Dr. Vogelsang elders reeds
besproken (I), maar wil hier toch nog zeggen dat zijne inaugureele rede onder den titel : Kunstzvetenschappelkke Opmerkingen bij 'Scheltema en Holkema te Amsterdam is uitgeko m en.
En ten slotte, na al deze beTiegeling, is het aangename verfrissching hier een werk van practische kerkelijke
kunst te gedenken, dat in de laatste dagen van het afge-loopen jaar werd tentoongesteld : een grooten monstrans, door
'den goudsmid Jan Brom te Utrecht gemaakt.
Men zou, naar aanleiding daarvan, alweer de quaestie
van knieuwe en oude kunst kunnen bespreken.
Want, ongetwijfeld, dit werk is ver van modern, het is.
Gothiek, door-en-door. Maar wie geen vreemdeling is in
onze kerken en dus kent wat daar al aan zoogenaamde
Gothieke kunst te zien is, begrijpt dat met de erkenning
van het wezenlijk Gothiek karakter van dezen monstrans,
tegelijk een groote deugd eraan wordt toegeschreven.
De algemeene indruk doet denken aan de rijke voortbrengselen der Noord-Nederlandsche gOudsmeedkunst van
het eind der XV e of het begin der XVI e eeuw. De monstrans van het vOormalig Clarissenklooster te Amsterdam
b. v., thans in de Onze Lieve Vrouw ter Dominikanen te:
Leuven, vertoont een zetfde karakter.

(I) In Het Centrum van 20 December jl.
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Op een veellobbigen voet rust de als pijlerbundel behandelde stam, die, na tot een met opengewerkt bladwerk versierden nodus te zijn -gezwollen, zich sierlijk uitbuigt tot
draagvlak van het repositorium en een eleganten opbouw
van pijlers, die de overhuivingen dragen van vele statuetten
en zich aansluiten aan den_ rijzigen ' bovenbouw, als een
fijn torensilhouet, waarin de Verlosser troont.
Op den glazen cylinder is van diamanten, hier en daar
met robijntjes omrand, een als in kransvorm gegroeide twijg
gelegd : symbool van den levensboom en de door het Verlossingswerk daaraan gekweekte vruchten.
De monstrans is in afwisseling van mat en glanzend
goud gemaakt en de zeer bijzondere wijze waarop de diamanten zijn gezet en tot een waar geheel tezaamgevoegd,
maakt, dat zij niet, zooals zoo dikwijls het geval is, te veel
<< er uit vallen >> en meer aandacht vragen dan een omvatting van het Allerheiligste wel doen mag.
Ik voor mij, waarom het verzwegen, dweep niet met
den absoluten triomf der architectuur over de goudsmeekunst, die de laat-Gothiek ons te zien geeft. Dtagen en
schragen als pipers en laadstapels een gebouw doen, is niet
de aard, noch de functie, der samenstellende deelen van
een goudsmidswerk.
Maar de traditie wil het 'nu eenmal zoo, en, eerlijk
gezegd, een mooien monstrans, zonder dezen architectonischen invloed, heb ik van modern werk nog niet geziene
Er is dus alle reden tot verheuging, indien de kunstenaar althans gracelijk en stank geble,ven is en de zwaar
moedigheid van buichten en torens wist te vermijden.
De heer Brom heeft dit weten te doen. Er is gracie
van bewegen in zijn lijnen en rankheid in haar streven.
Het plaatsen der beeldjes is met veel smaak geschied; de
wijze waarop de kerkleeraars gezet zijn boven den nodus,
waar de uitbuiging van den stam meegroeit met hun houding, is daar een goed voorbeeld van.
En enkele der beeldjes, de H. Petrus b. v., zijn vroom
en- waardig gemodeleerd, innig-Christelijke sculpturen.
Al kunnen deze deugden niet maken, dat het geheel,
een kunstwerk wordt van den eersten rang, omdat de scheppende geest nog te veel aan voorbeelden gebonden bleef
zij zijn voorzeker in staat dezen monstrans te „stempelen
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tot een uitnemend staal van het beste wat ons geslacht op
het gebied der kerkelijke kunst vermag.
In het was mij daarom lief ervan . to gewagen, want
goede blijken van ons kunnen, waarlijk representatieve voortbrengselen van hedendaagsche kerkekunst, blijven nog zeldzaam genoeg.
JAN KALF.
Amsterdam, .r5 januali 1901.
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1ETS OVER BELGISCHE ZOUAVEN TE ROME.
K beoog niet, in deze beknopte briefwisseling, den
lezers van Dietsche Warande en Be/fort eene volledige
studie onzer te veel vergeten helden op te dienen;

ik wil slechts het een en het ander aanstippen dat misschien
, niet geboekt staat, en toch voor de Belgen niet zonder belang

mag zijn.
Een vijf minuten gaans buiten. de S. Lorenzopoort,
nevens de oude basiliek waar het gebeente rust van Pius IX,
ligt het kerkhof van Rome. Slanke, donkergroene cypressen
verheffen langs alle kanten hunne scherpe boomgestalten, en
ademen rondom eene atmosfeer nit, ik zal niet zeggen van
treurigheid, maar van ingetogenheid en stilte. Daar rijsteen,
heerlijk monument in marmer. Een zouaaf is op den rechterknie geknield en sluit met stevigheid een vaandel in de
linkerhand. De H. Petrus. voor hem recht staande, reikt
hem in zijne rechtere een zweerd, terwip met de linkerhand,
,die de sleutels houdt, hij hem den hemel toont.
Welsprekende groep ! Daaronder leest men langs voren
het opschrift :
Accipe sanctum gladium munus a Deo
in quo deiicies adversarios
populi mei Israel (I).
Langs achter staat het volgende te lezen :
Non in multitudine exercitus
victoria belli sed de ccelo
for titudo est ( 2 ) .
(Machab. L I b 3 v 19.)

(I) Ontvang het Heilige zweerd, een geschenk van God, waarmede
,gij de vijanden van mijn yolk Israel zult nedervellen.
(2) Van de grootte des legers hangt de zege in den ooilog niet af,
maar van den hemel komt de sterkte.
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Onderaan, langs den v6Orkant, volgt een Latijnsch op-schrift, waarin Pius IX aan zijne moedige soldaten, 't zij
inboorlingen, 't zij vreemden, die in 1867 « hun blued in
hunne zegepraal vergoten » dit gedenkstuk toewijdt.
Rondom op het voetstuk staan de namen der dapperen
gegrift. Hier volgen de Belgen, wier namen daar prijken,
ten eeuwigen bewijze van hunnen heldenmoed.
Ik geef ze op, zooals zij daar aangestipt staan :
« Ubertus Mercier, Belgicus decurio cohort. velit. volunt.
— Odoardus De Roeck, Belgicus e cohort& velit. volunt. —
Leopoldus De Coesten, Belgicus, e cohorte velit. voluntarior.
— Antonius Huyghen, Gallus, e cohorte velit. volunt. '—
Carolus ab Alcantara, Belgicus, subcent. cohor. vel. volunt.
Fredericus Cornet, Belgicus, e cohort. velit. volunt. -- Joanne&
Maes, Belgicus, e cohorte velit. volunt. — Walerandus d'Erp,
Belgicus, e cohorte velit. volimt. — Henricus Mathys, Gallus,.
e cohorte , velit. volunt. --Jacobus Kramer, Helvetius, e
cohorte manuballistar. auxiliar. »
Huyghen (van Hasselt), Mathys (S. Truiden) staan door
dwaling opgegeven als Franschen, misschien moet men het-zelfde zeggen van Kramer, die als Zwitser aangeduid staat.
(Is hij Vlaming of Hollander ?...)
Doch waarom moeten onze vaderlandsche en christene
gevoelens, hier gelijk overal in Italie, wPriernrn al gestoord
worden? Eer wij dit monument verlaten, werpen wij eenen,
blik op dit veel - jonger opschrift daar van under.
« Quest() monumento
the it governe theocratico ergeva
a ricordo di mercenari stranieri
Roma redent A
fascia ai posteri
testimonio perenne
di tempi calamitosi
SPQR
24 Octobre 18 7 1 (1).

(r) Dit gedenkstuk, dat het theocratisch bestuur oprichtte tergedachtenis van vreemde huurlingeri, het verloste Rome laat (het) aan
de nakomelingen, tot eeuwige getuigenis van rampzalige tijden.
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Als de reiziger het zegeveld bezoekt van Mentana, waar
in 1867 9 officieren en 543 soldaten uit Belgie gestreden
hebben, valt zijn verontwaardigde blik op eene gedenkzuil
'den snooden Garibaldianen gewijd. Vroeger, voor de aanhechting, moet daar een edeler monument gestaan hebben,
opgericht door Pius IX, vervaardigd door den Antwerpschen
beeldhouwer Breuer-Schott (i). Boven op het voetstuk, waarvan de hoeken met gebroken lansen en lauweren versierd
waren, stond het beeld van den zegenenden Verlosser, waaronder de woorden « Alles valt; de Kerk blijft bestaan >›;
daaronder prijkte het portret van Pius IX. Langs beide zijden
verhieven zich de standbeelden der vrome Apostelen Petrus
en Paulus. Rondom stonden in het marmer de namen gebeiteld
der gesneuvelde dapperen van Mentana, en van anderen
die zich elders onderscheiden hadden. Te midden las men
het opschrift « Gedenkteeken ter gedachtenis der dappere
Belgen en Nederlanders, van den slag van Mentana 1867 >>
Eindelijk van onder : « Die mannen van geloof zijn sterk
geworden in den krijg en hebben de heirlegers der vreemden
op den vlucht gedreven » lieb. XI-84. Aan de vier hoeken
rustten vier wakende leeuwen. Hier volgen eenige namen,
die daar prijkten : .t< Graaf Carlos d'Alcantara, Maes (van
Houthalen), Jan Verlinden (van Duffel), Antoon Huyghe
(Brussel), Van Haudenhoven (Aalst), Mathijs (St. Truiden),
Jan 1VIoeller (Leuven), baron Waleran d'Erp (Gent), Jan Meire
(Heurne), Guillemin (Boom). >>

Te Rome zelf zijn er thans ook nog eenige gedachtenissen
van Belgische zouaven : te weten eenige grafsteden. Zij rusten,
die ware Belgen, bij hunne landgenooten, in de kerk van het
Belgisch kollegie. Ik som ze opvolgenlijk op, met eene korte
schets van hun leven :
Graaf Carlos d' Alcaniara. (2) Geboren te Brussel, 5 Jan.
1841. Pas 20 jaar oud, trekt hij op naar Rome en wordt

(t) Of dit monument daar wezenlijk gestaan heeft en hoelang kan
ik niet verzekereri. Alleszins heft Pius IX het er toe bestemd en is het
verveerdigd geweest. Cfr. de Katholieke Illustratie, jaarg. 1868 bl. 333.
(2) Zie Revue Cathol. 1872, ook voor de volgende gesneuvelden.
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opvolgenlijk kaporaal en sergeant. Was buitenmate door zijne
gezellen bernind. Hij strijdt mede te Mentana, en wordt er
gekwetst boven de knie; binst 26 dagen lijdt hij geweldige
pijnen. Op zijn sterf bed, in de aanwezigheid van zijn varier,
wordt hij tot den graad van officier verheven. Hii - Sterft den
29 Nov. 1867. Een Latijnsch opschrift herrinnert bijna al die
feiten.
Aug. Victor Misson (i). Werd. geboren te Brussel, den
, 5 Jan. 1841, studeerde in S. Stanislas- en S. Michielskollegie
der Jesuiten te Bergen en te Brussel. Was leerling der Hoogeschool te Leuven, en heeft slechts 4 maanden kurinen
strijden. Hij stierf te Rome, 4 Juni 1861. 'Zijne marmeren
grafstede verbeeld hem geknield; zijne linkerhand drukt zijn
geweer tegen zijn hart, en met zijne rechter wijst hij naar
den h,emel, of naar Rome. Volgens het opschrift dat er onder
staat « mortem vitae consentaneam obivit », stied hij zooals
hij geleefd had, als kind van 0. L. Vrouw. Ziehier zijn laatste
gebed : « Mijn God, Gij weer ' of ik 'begeerd heb te, sterven
in het verdedigen der heilige zaak waaraan ik mij gewijd
heb.... Wanneer ik aangezicht aan aangezicht met U zal zijn,
mijn zoete Jezus, niet waar Gij zurt mij toelaten U nog lastig
te vallen voor de zegepraal. uwer Kerk ?... En gij, Maria, mijne
goede moeder, Gij zult uw kind tot God geleiden, en Gil zult
mii helpers om de zege van de Kerk van Tezus-Christus te
bekomen.... Leve Jezus! .... Leve -Maria... Leve Pius IX (2).

(t) Zie Auguste Misson. zouave Pontcal, par Ed.jERWECOREN
C. d. Z.
(2) Toen Pius IX den dood vernam, schreef hij op zijn eigen portret,
bestemd voor de moeder van den overledene Dominus assumpsit
filium. > De Heer heeft uwen zoon tot izich genomen.
Deze christene gevoelens waren bijna algemeen onder de zouaven.
Ik heb bier een tien1„1 kerkboeken in mijne handers gehad, die hun
toebehoord hebben : bet waren, zooals zij zelf, eeuvoudige boekjes vol
godsvrucht. Hier volgen eenige titels ervan :

a God vol waerhezd ,,.
a Geest des gebeds »

geeeekend- : Louis Nelisen, Zwaaf-Pont,fikal
N° 82,6, geboren te Vliermael Roodt, Belgique, den 28 December 1869.

a De krzsten bzddende in den geest der katholzeke kerk »,
a Geschenk voor de jeugyi op den dag hunner eerste H. Communie ..
Gebeden ten diens.te der Pauselijke zouaven bijeenverzameld door
V. H. Fr. . Gedrukt te Amsterdam, bevat onder andere eene litanie ter
eer van h. krijgslieden, gebed voor Z. H, den Paus, voor de Kerk enz. enz,
K Handboek van den Belgzschen Soldaat » door P. Barbieux, geteekend : P. Van den Berg, Zuitphaars, 4 compagnie, 2e bataillion, N° 3885.
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Waleran d'Erp, zoon vun den luitenant-generaal barond'Erp, van Gent, aldaar in 1846 geboren. Hij was derechten studeerend te Leuven en schikte in de diplomatieke
loopbaan te treden. Naar den bisschop van Poitiers, schreef
hij ten diets tijde : « Het is goed het recht te studeeren, maar
nog beter er de zaak van te verdedigen. » Men zegt dat hij
naar Rome vertrok zonder zijne moeder te durven vaarwel
zeggen, uit vrees dat hare tranen hem 'hadden kunnen doen
wankelen. Den T eri Nov. 67, treedt hij in het zouavenkorps,
biecht, gaat te communie, en trekt op naar Mentana. Een
kogel doorboort hem den schedel; in eene gracht _blijft hij
levenloos liggen, totdat men hem 's anderdaags nog adem.
halend wedervindt, doch eenige stonden nadien -geest hij den
geest.
Alfred de Limminghe, geboren te Gentinnes. Zijn marmeren beeld stelt ons hem voor geknield. De H. Petrus doet
hem met de eene hand opstaan, en opent hem den hemel
met de andere. Ja, zoo moet het gebeurd zijn, toen hij, na
te Castelfidardo door een kogel aan den rechter arm gewond
geweest te zijn, later te Rome, in 1861, valschelijk gedood werd.
Hij leefde, volgens zijn opschrift, 26 jaar 7 maanden en
16 dagen.
Antoon Huyghen. Zijn monument vertoont ons zijn marberen borstbeeld. — Hij werd te Hasselt geboren, in 1845.
Samenzweerders waren vereenigd in eene herberg te Rome.
Adeodat du Fournel werd tegen hen met eenige zouaven
's nachts uitgezonden. In de ontmoeting, bleef de Fransche
bevelhebber dood. Onze landgenoot werd gewond, en bezweek
den 23 November 1867.
Ferdinand Jacobs (I), geboren te Bievene, 26 Mei 1840;
was student in 't Belgisch Collegie te Rome, toen de oorlog
uitbarstte, en seffens stond hij gereed als aalmoezenier der

Vol vaderlandslievende en godsdienstminnende vertellingen, het 2 de deel
bestaat uit gezangen ; bevat ook gebeden. Een ander exemplaar bevat
het volgende geschrift : Wilhelmus... heft aan Z. h. Liebermuth dit
kerkboek present gegeven .. Zooals men kan opmaken uit de opschriften, kunnen er onder de eenvoudigen en ongeleerden, ook toch edel.
moedige harten gevonden worden.
Ik heb ook zoo een aantal getuigschriften gezien, waardoor zij in.
eene Congregatie van 0. L. Vrouw aanvaard werden.
(s) Zie Mgr T'Serclaes : Le College Eccle'siastique Beige a Rome.
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zouaven. In Oogstmaand keerde hij terug naar Rome uit
Velletri, waar hij aan de zouaven eene « retraite » gePredikt
had. Hij was aangetast door eene moorddadige koorts,
gevolg van de vermoeienissen van zijn a,mbt en overleed,
slachtoffer van zijnen ijver, den II Oogst 1866, in de armen
van zijnen gezel, M. van den Branden de Reeth, thans bisschop van Erithrea. Een Latijnsch opschrift, hem door zijnen
bisschop Mgr Labis opgericht, herinnert ons deze feiten.
'Jan iliceller, zoon van den beroemden , hoogleeraar te
Leuven, vocht als onderluitenant te Castelfidardo. Hij keerde
later als vrijwilliger en eenvoudig soldaat naar Rome terug,
en Streed mede te Mentana. Men vertelt van hem den volgenden blijk van dapperheid : Eene barricade (te Mentana)
was door Garibaldianen bezet, die de zouaven hard werk
-gaven De heldhaftige Moeller lo-opt er gansch alleen naartoe,
werpt zijnen kepi te midden der vijanden, roepende : « Laat
ons hem wederhalen! Wie hart heeft, volge mij ! >> Op denzelfden stond wordt hij door eenen kogel getroffen;-hij valt
en stern later, den 29 November 1868. Hij was een groote
vriend van d'Alcantara ; zij werden denzelfden dag in hetzelfde gevecht gekwetst, stierven denzelfden dag en werden
denzelfden dag begraven:
Hij rust ook in tiet Belgisch kollegie, doch jammer genoeg, geen enkel opschrift of gesteente toont nog de plaats
aan waar hij begraven werd.

Zoo wij reeds zeiden zijn deze regelen geene volledige
studie. Ongetwijfeld moeten er nog anderen, onvergeten helden, in Italic's grond, dien zij met hun Leven verdedigd
hebben, verdoken liggen, 't zij te Rome, 't zij te Castelfidardo, 't zij te Mentana of elders. (I) ZOo sneuvelden b. v.

(1) Een ander Belg, die een groot deel genomen, heeft aan de verdediging der Pauzelijke staters, ligt nog te Rome begraven; op het
kerkhof der Vlamingen <, Campo-santo dei Tedeschi e del Fiamminghi »
Het is Mgr de 1/16rode, geboren te Brussel, 20 Maart 1820, t te Rome
I() Juli 1874. In een marmeren steen staat het beeld van den prelaat
gebeiteld, geknield voor de voeten van J. Chr. Zie « Mgr de M6rode z.
par Mgr Besson, 6veque de Nimes.
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Nicolaas Heykamp, de I ste zouaaf die gedood werd, te Bagnorea; Maes, van Houthalen, te Mentana; zoo bezweken
nog aan hunne wonden te Mentana ontvangen : Mathijs van
S. Truid.en en Bracke van Laerne.
Aan u alien, Belgische helden, brengen wij onze hulde
En gij, lezers van « Dietsche Warande en Belfort » als gij te
Rome bedevaart, vergeet niet te gaan knielen bij het monument en de graven, en er eene stille bede te storten voor de
martelaars.
Ik sluit met eenen wensch : Wanneer verschijnt er eens
een degelijk, volledig Vlaamsch werk, dat deze kostelijke bladzijde van uwe nationale geschiedenis naar behooren behandelt, en terzelvertijde een groot getal van onze onbekende
helden uit het stof der vergetelheid haalt? Wanneer ?.. (I)
P,AOLO GENTILI.

(I) Op dit oogenblik is er een Fransch werk Pro Petr sede, on
nos Zouaves Belges a Rome » aan 't verschijnen, door Defives-de Saint
Martin. Het I Deel is uitgekomen, en werd gedrukt te Averbode. Nog
een II deel wordt bereid. Het werk is hier en daar nog onvolledig,
bijzonder wat de Vlaamsche zouaven betreft : nog veel merkweerdigheden zouden er kunnen bijgevoegd worden. Doch het heeft alleszins
de verdienste van het eerste zoo volledig het onderwerp te behandelen.
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Vormleer van het Oudfriesch Werkwoord, door J. JACOBS. Suffer, 1900.
De Friesche taal, lang als eene verschovelinge onder hare Germaansche zusteien, is in de laatst verloopene halve eeuw al meer en
meer tot eere en aanzien gekomen. Zij, die eeuwen lang slechts als
volksspreektaal geleefd had in het beperkte land der Friezen, bij1
anderen als vergeten of weinig gekend, en slechts bij de Friezen zelven
(maar bij dezen dan ook met vurige liefde) taal- en letterkundig
beoefend, — zij trekt zeer terecht nu ook de aandacht van de taalgeleerden bij andere Germaansche volken. In $kandinavie, in Engeland,.
in Noord-Amerika, maar vooral in Duitschland traden voor en na
taalvorschers, in 't licht, die aan de Friesche taal hunne studien wijdden.
In Vlaanderen ook was het, in de laatst verloopene jaren, de_ groote
en zoo geheel bijzondere taalgeleerde, wijlen de Eerw. GUIDO GEZELLE,
die onder zijne landslieden, zoo verre mij bekend, de eerste was diehet Friesch wetenschappelijk, en zelfs eeniger mate als letterkundige
beoefende.
Thans is daar een andere Z'uid-Nederlander verschenen, een -andere
taalvorscher, die een werk geschreven heeft en in 't licht gegeven, over
een onderwerp van Oud-Friesche taalgeleerdheid. Dat is de Heer JozEl?
te Boom. Zijn werk heet Vormleer
JACOBS, leeraar aan het college het,
is uitgegeven door de Koninklijke
van het Oudfriesch werkwoord;
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, bij A. Suffer, te Gent,.
ten jare 1900.
Dit werk van den Heer JACOBS getuigt van bijzonder groote toewijaing en ijver in de behandeling van het onderwerp,clat hij gekozen
heeft. Niet minder dan 27o groot octavo bladzijden toonen dit aan
in zijn boek. Met de uiterste nauwgezetheid en zorgvuldigheid heeft
hij onderwerp ten,volledigsten behandeld, en daarmede ongetwijfeld
den beoefenaren der Oud-Friesche taalkunde eenen grooten dienst bewe.zen. \ Men moet echter een geleerde zijn als de Heer JACOBS, men
moet zoo veel liefde voor Oud-Friesche taalstudie hebben als hij (en
zulken zijn er maar weinig), om zijn werk_, naar -eisch te kunnei
beoordeelen en naar waarde te kunnen schatten. In een tijdschrift dat
uitsluitend aan taalstudie is gewijd zoude dan ook eene uitvoerige
bespreking ' en beoordeeling van des Heeren JACOBS' werk meer op hare
plaats zijh 'dan bier in Dietsche Warande en Belfort.
Genoeg, dat den heere JACOBS lof en eere toekomt voor zijnen.

BOEKENNIEUWS.

195

geleerden, degelijken arbeid ; dank ook van de Friezen in 't algemeenr
van de beoefenaren der Oud-Germaansche talen in het bijzonder.
De Franschen staan in den regel op zeer gespannen voet met
de aardrijkskunde (i). En bij vele Zuid-Nederlanders, op de Fransche
wijze opgevoed en geleerd, is de aardrijkskunde almede als asschepoester onder de wetenschappen. Ook de Heer JACOBS faalt een en
ander maal in de schrijfwijze der aardrijkskundige woorden. Zoo schrijft
hij den naam van het Noord-Friesche eiland Sylt op bladzijde 13 als,
Sild en op bladzijde 14 als Syld. Dan schrijft hij ook den naam van
het land Steeswijk op de Hoogduitsche wijze als Schleswig, en de
Eider als Ryder; neemt dan de namen der rivieien Wezer en Eider
als mannelijk en dien van het File als vrouwelijk de Fli .; alles,
op bladzijde 13, en alles ten onrechte.
De Heer JACOBS schrijft nog (almede op die zelfde ongelukkige
bladzijde — verder op in het boek heb ik naar dergelijke misstellingen
niet gezocht) — de schrijver dan vermeldt nog dat de Friesche taal
in het midden der dertiende eeuw zich wellicht ook uitstrekte over
bet land Wursten. Wel — hij had gerust kunnen schrijven zekerlijk
in stede van wellicht ». Immers nog in de achttiende eeuw leefde
die taal daar in den mond des yolks, en gewis later ook nog. In
het laatst der zeventiende eeuw zelfs gebruikten de predikanten in die
gouw nog de Friesche taal voor hunne lijkredenen bij de begrafenissen
der Wurster Stand-Friezen (2). —
Waar men zooveel heeft te prijzen, daar wil men toch ook wel
eens op een paar kleine, onbeduidende vlekjes wijzen. In zulken zin'
beschouwe men bovenstaande aanmerkingen.
Eeu woord van lof en dank echter moet het laatste woord van deze
boekbeschouwing zijn.
JOHAN WINKLER.
Haarlem, Louwmaand 1901.
Histoire de l'Eglise, a l'usage des colleges, des ecoles normales et des pensionnats, par le chanoine VAN DOREN. - Gent,
Suffer, 1900, 328 biz., fr. 2,25.
Hoogwaardeerende beoordeelingen, en eerst wel van Mgr den bisschop,
van Gent, ook in tijdschriften en bladen, vielen die Kerkelijke Geschiedenis alreeds ten deele, zoo om de methodische eischen, welke er voldoening erlangen, zoo om de gedachten, welke den schrijver geleid hebben, en het doel dat hij nastreefde.
Ik weet wel dat deskundigen, wellicht niet ten onrechte, beweren
dat Kerk- en wereldgeschiedenis onscheidbaar zijn in het onderwijs..
Laat het dan al waar zijn ; toch ducht ik dat de gebeurtenissen en het
leven der Kerk alzoo dikwijls niet voldoende in het licht gesteld worden;
toch meen ik dat onzer dagen het onderwijs in de Kerkelijke geschiedenis
wel zou weerd zijn op zijn eigen gegeven te worden, tenzij het nauw bij
dat der christelijke leering worde aangesloten. In alle geval, daar zelfs
waar geen onderwijs in de Kerkgeschiedenis ex professo gegeven wordt,
kan het boek van professor Van Doren, om tal van wetensweerdige
bijzonderheden, ter hand genomen worden door den leeraar, zooniet door

(I) Zie BeZfort, 1894: Germaansche plaatsnamen in _Frankrilk.
(2) Zie .Friesland over de grenzen in Laud-Nederland ('s Gravenbage en Rousselare, 1888).
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de leerlingen, bij de lessen van geschiedenis en van Godsdienst. Mij
dunkt evenwel dat er voor een handboek van scholieren ruim v,eel in het
werk staat.
De geheele stof wordt in drie groote tijdvakken afgedeeld, gaande
het iste tot Karel den Groote, het 2de tot Luther, het 3de tot den huidigen
dag. Elk dier tijdvakken wordt nog in drie kringen verdeeld. De gebeurtenissen worden door hummers en hoofdingen aangeduid. Ik heb een
bezwaar tegen de aangenomen wijze van nummeren liever dan voor
elk feit van eene groep ondereen verwante gebeurtenissen een nummer
te zetten, had ik onder een enkel , nummer de gansche reeks feiten
aangehaald, welke nauw verbonden zijn met elkander; zoo b'. v. had ik
geen afionderliik nummer besteed aan Sint-Bertelmeeuwsnacht, welke
toch samenhangt met den Godsdienstoorlog in Frankrijk.
'Vooraan elken tijdkring wijst de heer ,Inspecteur op de hulp, welke
men in zijn vak bekomen kan uit tijdrekenkunde en aardrijkskunde, alzoo
het vruchtbare stelsel huldigend dat geschiedenis, aardrijkskunde, chronolooie, hand in hand dienen te gaan. Na elk tijdvak meent de schrijver,
in kleinen text, een overzicht geleverd te hebben der 'gebeurtenissen, Dit
gedeelte is zeker met alle zorg bewerkt en uiterst belangrijk; doch het
is wezenlijk geen overzicht, maar veeleer op menige plaats eene beknopte geschiedenis ,der instellingen.
' Kanunnik Van Doren is op de hoogte van al wat over zijn onderwerp lest en best uitgekomen is. Zijn were — en dat is zeer verdienstelijk — is , voorzeker wel gemaakt onder nationaal opzicht, bijzonder
voor het bisdom van Gent, voor wiens onderwiisgestichten het opzettelijk schijnt verveerdigd geweest te zijn.
Alles bijeen, een voortreffelijk handboek.
K. C.
Het Flambeeuwken. — Ernstige en koddige gedichten door
J. M. BALLINGS, voorzitter van het Davidsfonds te Bree. Maeseyck,
stoomdr. J. Hougaerts.
Over eenige jaren reeds gaf de Ballings een bundel verzen
Zoete en zure herznneringen in het Licht. De pasgeboren eeuw treedt hij
binnen met een nieuw deel gedichten. Niemand zoeke daarin hoogdravende of zelfs kunstige poezij : eenvoudige ,stukken zijn het, vlot nit de
pen en tut het hert gevloeid, voor ' eenvoudige, meestal landelijke lezers
geschreven, zingende van land en huis en taal en plicht, christelijke lessen
en gezonde gedachten mild uitdeel'ende, vol geestige, zetten en gullen
lach ook, daar bijzonder waar gekende gebeurtenissen of personen te berde
komen, dit alles in zwierige, gemakkelijke en toch nodit tot - ellendige
lrijmelarij vervallende verzen.
Wie het boekje doorbladert betreurt haast dat de H. Ballings zich
enkel met volksdichten bezig hield en zijn' niet te ontkennen dichtergaven geene 'hoogere Onderwerpen liet beproeven.
J. J.
Vraagstukken der Zielkunde. Verstand en vrije

Is. VOGELS, S. J. Amsterdam, C. E. Van Langenhuysen, 5900.

door

Een boek keurig in onze moedertaal geschreven over een wijsgeerig
onderwerp is eene zeldzaamheid die de belangstelling verdient van alle
vrienden der wijsbegeerte, en vooral van hen welke aan het tot stand
komen van eene Vlaamsche Hoogeschool in Belgie gelooven.
De taak van den Z. Eerw. schrijver was met groote bezwaren verbonden. Wie de moeilijkheid beseft van het onderwijs in de Zielkunde aan
de studenten in de philosophie, zal het voornemen om ontwikkelde lee-
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ken, van alle philosophische opleiding verstoken in de geheimen van ons
2ieleleven in te wijden, een waagstuk, een stout bestaan noemen.
Gelukkig liet de schrijver ziCh niet afschrikken. Hij heeft de talrijke
bezwaren met glans overwonnen, omdat door eerie diepe en breede
kennis der philosophie voor zijne taak berekend was, en tevens het kost-,
baar talent bezit de afgetrokkenste stof op eene eenvoudige, duidelijke en
populaire wijze voor te steilen.
Het boek behandelt in zeven hoofdstukken de voornaamste vragen,
welke met het Verstand en den Vrijen Wil in verband staan.
Het verstand, geen zinnelijk vermogen (bl. 7). Transformisme of de
leer der Evolutie. Het Darwinisme (bl. 28). De verschillende werkingen
van het verstand. Ooisprong der begrippen volgens de Scholastiek. (bl. 61)
Intuitieve, reflexieve, deductieve begrippen. Het causaliteitsprobleem
(bl. 88). Andere werkingen van het verstand (bl. 119). Het hooger begeervermogen of 's menschen geestelijke wil. 's Menschen wil is physiek vrij
(bl. 143). Terugblik. De Trichotomie der modernen. (bl. 173).
Uit deze korte inhoudsopgave blijkt dat de belangrijkste vragen der
Zielkunde in behandeling zijn genomen. Het Darwinisme, het wezenlijk
onderscheid tusschen mensch en dier, het sensisme, de oorsprong van onze
eerste begrippen, de vrijheid van den wil, het wezen van het gevoel, ziedaar problemen, welke om zoo te spreken aan de orde van den dag, zijn en
aanleiding geven om niet nadenkende oppervlakkige geesten op het dwaalspoor te brengen.
Men kan niet ontkennen dat de philosophische vorming ook bij ontwikkelde leeken veel te wenschen overlaat. Mannen van uitstekende geestesgaven, soms sterren aan het wetenschappelijk firmament leggen op
wijsgeerig gebied eene onwetendheid aan den dag, die aan 't ongeloofelijke grenst. Geen wonder dat zij bij het bespreken van godsdienstige
vraagstukken het spoor bijster worden. Onbekwaam om hunne overtuiging
te verdedigen, kleven zij soms meeningen aan door de Kerk veroordeeld.
Dit gebrek aan degelijke kennis komt niet alleen in Holland, maar
ook in Belgie voor, ondanks de loffehilze pogingen der katholieke Hoogeschool om dit euvel uit den weg te ruimen.
Daarom vestigen wij gaarne de aandacht op bovenstaand boek, waarvan de studie geen overgroote inspanning van den geest vergt, wijl hetzelve
beknoptheid met eene buitengewone duidelukheid van voorstelling en
bewijsvoering paart.
Als bewijs kunnen het derde en vierde hoofdstuk dienen, gewijd aan
den oorsprong onzer eerste begrippen volgens de leer der Scholastiek.
Vooreerst wederlegt de schrijver de dwaling der sensisten, welke door hun
beginsel « verstand en zin zijn slechts een vermogen » de oplossing van het
probleem onmogelijk maken.
Daarna kornt de leer der aangeboren begrippen aan de beurt. Deze
valt in het ander uiterste. Terwijl het sensisme alles aan de zinnelijke
waarneming toeschrijft, sluit deze theorie de medewerking van dezelve
geheel uit, om staande te houden dat de begrippen den mensch zijn aangeboren.
Tusschen beide uitersten behouden Aristoteles en de Scholastieken
den gulden middenweg. Zij leeken dat de ervaring en het keerstand samenwerken tot de geboorte van het begs ;p, en verdedigen de stelling o het
verstand put uit de zinnelijke waarneining zijn eerste begrippen.
Men leze de bewijzen, door den Eerw. Schrver op het w,etspoor van
den H. Thomas ontwikkeld, en zal zich van de waarheid der stelling volkomen overtuigen. De bijgevoegde verklaringen gewoonlijk ,or voorbeel-
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den opgehelderd stellen den lezer in staat met kennis van zaken over dit
ingewikkeld probleem te spreken. Hij zal de diepzinnige, met 's menschen,
natuur overeenstemmende, op hechte grondpijlers steunende, aan de ervaring getoetste leer der Scholastieken op prijs stellen, en inzien dat de
minachting en de spot waarmede men in zoogenaamde geleerde kringen dephilosophic der Scholastieken bejegent, alien grond missen en slechts op,
vooroordeel en onwetendheid rusten. Wij missen ongaarne in dit hoofdstukeene korte uiteenzetting en wederlegging van het Ontologisme, dat in de
laatste jaren ook onder katholieke wijsgeeren aanhangers heeft geteld.
Eene andere opmerking : de beperkte ruimtd heeft misschien den,
geleerden schrijver belet de leer der abstractie, die bij den H. Thomas eene
zeer gewichtige rol speelt, nader uiteen te zetten en toe te lichten.
Een woord over de analogische begrippen, die de Godsleer niet kan,
ontberen, ware gewenscht tot aanvulling van het gezegde op bl. 98.
De schrijver houdt met den H. Thomas dat het algemeene begrip aan
het bijzondere voorafgaat.
Zoude het niet nuttig zijn geweest den oorsprong der bijzondere
begrippen met eenige woorden te verklaren, vooral omdat de reflexio,
waarvan Thomas gewaagt, haar eigenaardige moeilijkheid heeft ; want, alsakte van het verstand zal zij de zinnelijke waarneming niet onder een
bijzonderen, maar onder een' algemeenen vorm beschouwen.
Wij wijzen op het hoofdstuk dat de leer van den vrijen wil meesterlijk behandelt en de argumenten steunend op de moraal-statistiek en,
Lombroso's theorie van den < geboren misdadiger . onderzoekt en als
onvoldoende veroordeelt.
Ten laatste zij de wederlegging der Trichotomie en der Duitsche
gevoels-philosophie ten zeerste ter studio aanbevoleu. Door eene heldere
analyse van de hoofd- en nevenbeteekenissen van het woord gevoel verdrijft de schrijver de duisternis en de begripsverwarring, door het dubbelzinnig woord ontstaan, daarna bewijst hij dat er geen reden bestaat om met
de Duitsche wijsgeeren naast de twee hoofdgroepen, ken- en begeerver-mogens, een derde groep, het gevoel aan te nemen.
Deze verhandeling heeft des te meer waarde, wijl de gewone leer-,
boeken der Zielkunde deze stof of verwaarloozen, of slechts oppervlakkig
aanraken.
Ten slotte wenschen wij den Eerw. Schrijver geluk met zijn degelijk
werk, waarin wij met alleen den geleerde in de wijsbegeerte doorkneedr
maar ook den ervaren leeraar erkennen. Steeds weet hij de aandacht der
leerlingen op de hoofdzaak te vestigen, hen van het bijzondere tot het
algemeene, van het zinnelijke tot het bovenzinnelijke te leiden, en door
vergelijkingen, voorbeelden en treffende bemerkingen de moeilijkste vragen onder hun bereik te brengen.
-Moge het 'boek ook in Beigie gretige afnemers vinden, en aan veleweetgierigen de wetenschappelijke kennis van ons zieleleven verschaffen.

Roermond.

Dr A. DUPONT,
rustend lioogleeraar.

I. Kleine Nederlandsche Spraakleer ten gebruike van de lagerescholen en de voorbereidende kiassen der middelbare scholen, door
J. D. VITS, onderwijzer aan 's Rijks middelbare school te Vilvoorde.
Tweede, verbeterde druk. — II. Oefeningen op de kieine Nederlandsche Spraakleer_ten gebruike enz. door denzelfde. Tweede, verbeteide druk. Lier, drukk. Jos. Van In en C", 5900. Frijs, elk boekje
ft. o.6o.
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Of er behoefte aan eene nieuwe Nederlandsche spraakleer bestond,
weet ik niet ; ik althans kan zeer wel voort met de talrijke werkjes van
lien aard, die in mijne boekerij steken... Waar echter onder vele keus
is, mag men, zonder onrechtveerdig te wezen, strenger zijn voor den
schoolman of taalkundige, die dan nog met eene nieuwe spraakleer ter
merkte komt. Zoo dacht ik al, toen ik des Heeren Vits' werkjes te zien
kreeg. Zal ik ze op voorhand afkeuren, omdat er nog andere en dergelijke
bestaan ? Volstrekt niet dit ware al te ongerijmd. Zeggen wij er dan
voluit onze meening over.
Jets eigenaardig en nieuw heb ik er echter niet in ontdekt. Doch de
leerstof is klaar en duidelijk voorgesteld, en dit is bij den spraakleeraar
een streng vereischte. De drukvorm is daattoe uiterst wel aangewend, en
in 't eerste boekje verzendt de schrijver telkens naar het oefeningsnummer
van het 2 e . Tn welken geest werd dit werkje verveerdigd ? De Heer Vits
volgt nog al trouw het spoor der Noord-Nederlanders, en b. v. in kwestie
Wij nemen de geslachten aan, die door de
der geslachten schrijft hij
heeren De Vries en Te Winkel aan de naamwoorden worden toegekend.
Dit is toch het eenige middel om de Lang gewenschte eenheid van taal
te bekomen. En welke gedachte moet een vreemdeling wel over onze
taal opvatten, wanneer hij, bij voorbeeld, van den sulker, van de
suzker en van het sulker._ ziet schrijven ? Die woorden stippen wij
enkel aan; doch wij onderteekenen die of dat (naar D. V. en T. W.)
getuigenis met. Voorzeker worde in het onderwij s der taal naar eenheid
gestreefd, doch hoe moet die begrepen ? Overigens schijnt me dit werk
met zorg verveerdigd. Zoude dit of geen hoofdstuk meer uitgebreid moeten
worden om dezen of genen wensch te voldoen, o ja! dit hangt veelal van
persoonlijke zienswijs af. Mijns erachtens moet de spraakleer der moedertaal, en toch die van alle moderne talen, niets te veel, doch juist genoeg
bevatten. Dit zeggende, bedoel ik de eigenlijke schoolboekjes ten dienste
der kleinen. Uitgebreide spraakleeren zijn elders op hunne plaats, rnaar
zeker niet in lager en middelbaar onderwijs. De Oefeningen maken het
gebruik des Heeren Vits' werkje gemakkelijk en doelmatig. Zij bestaan
meestal uit korte en afgezonderde volzinnen hadde er geerne wat
meer oefeningen bij gezien, een volledig stukje of opstel uitmakend.
-Cacographieen onder de oogen der kleinen keur ik echter af zulke
oefeningen Bete ik weg... Kortom, geene slechte boekjes voor het taalJ. v. 0.
onderwijs.
Het Goddelijk spel van Dante Alighieri, in 't Viaamsch vertaald en verklaard door P. B. HAGHEBAERT. 3 deelen. Leuven, K. Peeters 1901. 7,50 fr.
Eene nieuwe vertaling van Dante!
Waarom? Wij hadden toch al, om niet te spreken van Bildendijk's Ugolino, van Potgieter's vertaling der episode van Francesca da
Rimini, van P. F. Van Kerckhove's zoogezeide . letterlijke » vertalingen van enkele brokken, van Ten Kate's vertaling der Hel enz., verscheidene vertalingen van geheel de Goddelijke komedie ! Waarom na
de vertalingen in verzen van A.-S. Kok, van Hacke van Mynden en
bijzonder na de zoo gevierde vertaling in berijmde terzinen van Joan
Bohl, zooeven voor de derde maal herdrukt, een vertaling uitgegeven
in proza!
Bij 't inzien zal men zich echter rap overtuigen dat E. p. Haghebaert deugdelijk werk heeft geleverd.
Reeds voor hijna 20 jaar vertaalde hij Dante's spel in Rend den
Heerd; de uitgave die wij hier aankondigen is niet een herdruk, maar
eene geheel nieuwe bewerking.
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Hoe moet Dante vertaald worden?
Bij Dante, schrijft Joan Bohl, is het onvoldoende benaderend
den zin te geven. Geen enkel miner woorden kan zonder onherstelbaar
gemis ontbreken. Elbe ultdrukking, welke te loor gaat, is een blaadje
uit bloem, een steen uit bet kostbare mozaiek... Het komt er slechts
op 'aan, Dante Nederlandsch te laten spreken, geheel op dezelfde wijze
als hij Italiaansch spreekt... De eigenaardige toon van het middeleeuwsch_
Lied behoort angstvallig. bewaard.. (1 )
Jawel, zoo dient Dante vertaald te worden, en juist omdat E. p..
Hagebaert's s vertaling meer dan welke andere Nederlandsche vertaling
die wij kennen getrouw is en Dante's eenvoudigheid en middeleeuwsche
tint bewaart, bevalt zij ons.
Zeker had Joan Bohl, die Dante vertaalde in Nederlandsche ter;inen, met meer moeilijkheden te kampen dan E. p. Haghebaert, daar
hij, Dante in een verzenkleed moest steken.
Maar het scheelt ons weinig of de vertaler ons verzen zooals Bohl,
of 'zangerige proza biedt zooals p. Haghebaert; wat wij van hem verlangen is Dante in 't Nederlandsch.
Dit wil nu niet zeggen dat wij p. Haghebaert's werk als volmaakt
beschouwen : Kier en daar zou de vertahng nog getrouwer kunnen zijn,
ook' de taal diende soms beter verzorgd.
Ter staving van ons gezegde deelen wij het begin mede van den
25"" zang der Hel, de plaats waar ons boek openyalt. Het is een ver'volg van den 24"" zang : Dante beschrijft de straf der dieven. Wij
laten cursief drukken in de vertalingen van Bohl en van p. Haghebaert wat
ons minder juist of minder duidelijk voorkomt ; twee rechtstaande streep-jes ,beteekenen dat de vertaler iets heeft laten vallen :
Al fine delle sue parole it ladro
Le mani adz() con ambeduo le fiche, (2)
Gridando : Togli, Dio, the a te le squadro.
De dief heeft, toen hij had gedaan met spreken,
De beide handen met den duzm geheven,
Neern, God, u geldt dit honend teeken? .
En schold
Na die woorden, stak de roover beide de handen naar omhoog,
„met zijne duimen, tusschen zijne vingers, roepend : s Daar, dat is voor
u, o -God! »
Da indi in qua mi fur le serpi amiche,
Perch'una gh s'avvolse allora al collo,
diche.
Come dicesse : I'non vo'che
Sinds zijn de slangen mij te vriend gebleven ;
Daar een zich om zijn hals wond,- of _zij zeide :
Ik wil niet, dat gij meer geluid zult geven!

ist®

(1) De Goddellke komedie in Nederlandsche Terzinen. De Hel,.

bl. 452-456.
(2) Hij steekt zijne handen omhoog, daarmede vijgen verbeeldende.
't Is het gebaar van .Mêphisto in Faust.
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Sedert dien zijn mij de slangen vriend geworden ; immers êêne
krulde haar lijf rond zijne keel, als om te zeggen : . 'k Wil niet dat
gij nog spreket. 2.
Ed un' altra alle braccia , e rilegollo
Ribadendo , sê stessa si dinanzi
Che non potea con esse dare' on crollo.
II Een ander die zich om zijne armen spreidde
Bond hem z66 zaam, door zich vOOr 't lijf te schroeven,
Dat hij zich vruchteloos tot een stoot bereidde.

En eene andere wond haar rond zijne armen, en, haar lijf al

voorwaarts krullend, snoerde ze hem zoodanig, dat hij geenen vinger
meer kon roeren.
Ah Pistoia, Pistoia, che non stanzi
D'incecerarti, si che par non duri,
Poi che in mal far lo seme tuo avanzi?
e Pistoia, ah Pistoia! waarom toeven
Tot asch te gaan en eeuwzg- weg te vallen,
Naar toch uw kroost slechts 't booze blijft beproeven!

Ah ! Pistoia! Pistoia! Waarom aarzelen u in asch te doen vergaan, 11 vermits uw y olk zijn voorgeslacht in boosheid ver vooruit
gaat.
Per tutti i cerchi dell' Inferno oscuri,
Spar to non vide in Dm tanto superbo;
Non quel che cadde a Tebe gui de muri.
'k Zag in de hel en al haar sombre hallen
Geen geest in trots zoo tegen God ontstoken
Zelf niet den worst, gestort van Thebe's wallen.
In al de donkere ronden van den helschen afgrond zag ik geenen
geest, die zoo hooveerdig tegen God was, dezen zelf niet die te Theben
van de muren stortte.
Ei si fuggi, che non park) piii verbo :
Ed ro yid]. un Centauro pien di rabbia
Venir grrdando : Ov'e, ov'ê l'acerbo?
Zoo vlood hij, dat hij niets meer heeft gesproken
En 'k speurde een woedenden Centaur, die brulde :
K Waar is, waar is de lastraar heengebroken? »

zag

Hij vluchtte 11 weg, en sprak geen enkel woord meer. — II Ik,
eenen Centaur woedend toegeloopen komen : s Waar II is die

dan

stoutmoedige ? » riep hij.
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Maremma non cred'io, the tante n'abbia,
Quante bisce egli avea su per la groppa,
Infin dove commincia nostra labbia. (I)
'k Geloof zoo groot een slangenleger vulde
Maiemma nooit, als gansch zijn rug omstuwde,
Tot waar de menschenvorm zich weer onthulde.
Maremma voedt, geloof ik, zooveel slangen niet als hij er droeg op
't lijf, tot waar zijne mensche]ijke leden. eindirgen.
Sopra le spalle, dietro dalla coppa,
Con Pale aperte gli giaceva un draco,
Lo quale affuoca qualunque s'intoppa.

En aan zijn rug, den nek afdalend,

huwde
Een draak zich met wild uitgespreide vlerken,
Die wie hem tegenkwam met vuur bespuwde.

Op zijne schouders, achter zijnen nek, lag er, met zijne - vleugels
.nitgespreid, een draak, die 't al in vlam deed vliegen, wat hij tegenkwam.
Lo mio Maestro disse : Quegli e Caco,
Che sotto it sasso di monte Aventino,
Di san2iie fece spesse volte laco.
c Dit 's Cacus! . sprak mijn Meester ; van
Men onder de Aventunsche bergs_pelenten
Herhaald een meer van bloed heeft kunnen

wiens werken
merken.

Mijn meester zei in ii* : . Ziedaar Cacus, die zn zijne krocht op
/t Aventische gebergte meer dan eenen poel van bloed vergoten heeft.
Non va co' suo' fratei per un carumino,
Per lo furar frodolente ch'ei fece
Del grande armento ch'egli ebbe a vicino :
« Hij gaat den weg niet, waar zijn breeders zonken,
Daar, hij door list de groote kudde schaakte
Welke in de buurt zijn rooflust deed ontvonken,
« Hij gaat denzelfden weg als zijne broeders niet, om reden van
-de groote kudde, die in' zijne gebuurte leefde, en die door hem bedriegelijk wierd gestolen .....

(i) De centaur, half mensch, half beest, had slangen op zijn rug
tot daar waar onze lippen d. w. z. onze ledematen beginners. Er waren
slus slangen daar waar zijn lijf den vorm had van 't beest.
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Wij willen hier niet afdingen op den roem van alle kanten Bohl's
-vertaling toegezwaaid, maar zeker is het dat, veelal om reden van 't vers,
Dante in 't Nederlandsch veel gekunstelder en hoogdravender spreekt
.dan in 't Italiaansch.
E. p. Haghebaert's vertaling laat ons meer den indruk van 't oorspronkelijke en daarom even moeten wij zijn werk prijzen. Wat de nota's
betreft aan den voet der bladzijden, deze zijn niet te lang en over 't algemeen
zeer klaar. Voor de lezers, die zulke aanteekeningen niet noodig hebben,
zegt schrijver in de inleiding, kunnen zij soms wat eenvoudig schijnen
maar die zullen wel verstaan dat het met anders zijn kon,
Vele Vlamingen zijn in 't valsche gedacht dat Dante zoo goed als
onverstaanbaar is : zij zullen dikwijls, door Bien eenvoudigen uitleg, zien
dat vele revels gemakkelijk verdwijnen, en dat men, in 't algemeen, om
-lets der vethevene schoonheid van dat meesterwetk te genieten, geen
buitengewoon geweld moet gebruiken..
E. p. Haghebaert heeft geen geleerdenwerk willen leveren ; hij
heeft Dante willen toegankelijk maken voor velen; dit blijkt niet enkel
uit zijne vertaling, uit zijne inleiding, uit zijne aanteekeningen, maar zelfs
uit het uiterlijke der doe deeitjes waarin hij ons zijn werk aanbiedt. Zij
zien er zoo eenvoudig tut, dat wij ze wel wat beter zouden wenschen.
Hopen wij dat zij in vele handen komen : Dante verdient het (i), de
vertaling ook, en moge E. p. Haghebaert weldra in de gelegenheid gesteld
worden een tweede uitgaaf te bereiden, waarin hij nog getrouwer
Dante zal laten spreken en waataan zijn uitgever ook meer zorg zal
kunnen wijden.
E. VLIEBERGH.
I. Vraagstukken ter oefening in de Meetkunde (voor eerstbeginnenden), door W. H. WISSELINK, Directeur der Rijks Hoogere
Burgerschool te Heerenveen Tweede stukje; zevende, verbeterde druk.
Prijs
0,50. — II. Rekenschool. Oefeningen voor het aanschouwelijk,
het hoofd en schrifteluk rekenen, door denzelfde. Vierde stukje.
Getallen van 1-11000. Vijftiende druk. Prijs fl. 0.20. - III. Vijfde stukje.
Getallen van -L000.000. Eenvoudigste breuken Zestiende verbeterde druk. Prijs fl. 0.25. — IV. Zesde stukje. Gewone en tiendeelige
breuken. Veertiende, verbeterde druk, Prijs fl. 0.20. - Groningen,
P. Noordhoff, 1900.
Deze werkjes kunnen, het eerste door de leeraars van meetkunde,
-de andeie door de lagere onderwijzers met veel vrucht bij de voorbereiding hunner lessen onderzocht worden.
Daar de muntstelsels der beide Nederlanden merkelijk verschillen,
kan de Rekenschool bier te lande niet als schoolboek dienen. De Vraagstukken ter oefenzng in de zneetkunde zullen evenmin in de handen der
leerlingen komen, r o omdat dit leeivak, jammer genoeg, hier nog algemeen in eene vreemde taal onderwezen wordt ; — 2. omdat onze nuorderburen Latijn en Grieksch voor de wetenschappelijke benamingen boven
Nederlandsch verkiezen, terwijl de Vlamingen in dit opzicht liever het
stelsel v.rolgen van de Hollanders, die over wetenschappen in de moedertaal begonnen te schrijven, toen, nu drij eeuwen geleden, het Latijn als
voertaal van het onderwijs in ongenade viel.
P. J. T.

(I) Weten de Vlamingen dat Dante een der eersten geweest is om
het staatkundig belang van den Slag der Gulden Sporen te vatten?
-Het Vagevuur, twintigste zang, 43 ste en volg. verzen.
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Jeugd, een krans novellen van HENDRIK COOPMAN, Thz. — De
Duimplesuitgave heeft hier een veelbelo'vend talent ontdekt. Er steekt
in deze acht' stukjes veel van 't geen noodig is om een boeiend verteller
te, zijn. Daar hebt ge in de opvatting, den stijl, den bespiegelenden humor
van a 0. K.-93 (Poste-restante) iets dat aan den Ouden Beer Smits
herintiert.,Onmiddelluk daarna in den a Zwanezang eenige bladzijden
vol deep, innig gevoel. Vedel en Maan » voert u terug naar de Romantiek. Goedgekeurd » is een idylle zooals Conscience er scheppen zoir.
a De Blijde Boodschap » is een goedgeslaagde ontleding van een interessanten gemoedstoestand. a Mater Dolorosa » is waarluk tragisch. a In
Veerhuis a is aeène alte Geschichte » de vereeniging voor eeuwig van
twee- jonge, schuchtere harten die elkaar lief hebben: a Primus toont een,
open oog voor de werkelijkheid, een degeltike opmerkingsgave, een kennen
van het leven zooals het is. En over al die lichte, viugge, van alien nuttelOozen ballast vrije schetsjes strijkt er een wasem van jeugdige, warm;
vriendelijk-tintelende poezij die bet gemoed verruimt en u met het leven
verzoent. Daarbij weze nog gevoegd dat de taal keurig is en vloeiend.
J. D. C.
Het oude Nederlandsche Lied, door FL. VAN DUYSE. —
Antwerpen, Nederl. Boekhandel. Afl. 2.
De tweede aflevering van deze belangrijke uitgave bevat de teksten
en zangwuzen van de volgende hederen (n rs 9-20) : 9) Het is goet peis,
goet vrede (Thijsken van der Schilden); to) Men moeder en me vader
(De Koopmanszoon); t I) Mijn, here van Mallegem ; 12) Wie wilt er
hoOren een nieuw liedt (De drie "gesellen. uyt Roosendael); 131 Een
,koning had twee dochterkens (Madel); 14) Het wasser eefi coninc seer
rijc van goet (Die coninghintie van elf jaren); '15) Ick weet noch eens
graven dochterkijn (Des graven dochterkijn); 16) De Keizer van Zweden
had brieven geschrex en ; 17) Die- edele p eer , van Blunenswyc (zeN
verschillende lezingen); 18) In Oostenrijk daar staa-t een huts (De onschuldige knaap); '19) Ic sach mitten here N an Valkenstein ; 20) Het daghet,
in den Oosten.
Enkele der medegedeelde teksten ' werden eerst onlangs te Ieperen,
door de heeren -Blyau en Tasseel uit den volksmond opgeteekend, die
hunne verzameling liederen, met de melodieen onder den titel lepersch
Oud-)1zedboek 'ook op dit oogenblik uitgeven (naar aangekondigd wordt
zullen 4 afleveringen verschijnen, aan fr. 2.50 ieder).
Het roerende lied van het jonge kind dat in 's konings warande een
konijn heeft getroffen met een , en daarom moet hanger, maar door
kijn broeders wordt gewroken, is een der merkwaardigste dezer afleverina •' de heeren Blyau en Tasseel brengen het in verband met de
geschTedenis van drie Vlaamsche knapen, onder Lodewuk XI, door
Enauerrand IV de Coucy opgehangen wegens wildstrooperij van konijnen
in c rtet woud van Coucy (1255); wat er van zij, het lied is blukbaar zeer
oud. Vermakeluk is ,het na te gaan hoe het y olk omspiingt met eigennamen de edele here van Brunenswyc of Bruynswyc wordt omgedoopt
tot here ,van Bruincasteele (z66 in het lied dat Prof. David in zip kinderjaren plag te zingen, en waarop hid zelfs een vervolg dichtte, naar Nolet
de Brauwere zeer geestig vertelt zie Leven en Werken van Kan.
J. B. David door ,Moroy en Van den Weghe,"bl. 9), here van 'Bruinderecasteel, van Bruindergesteen, van Brussel en casteelen, te Ieperen zelfs,
van 't vriendelijk kasteel! »
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In onze aankondiging van de eerste aflevering drukten wij den wensch
uit dat de uitgave van den heer Van Duyse door eene studie over het
Volkslied, bij wijze van Inleiding, moge voltooid worden. Wij -hadden
het genoegen sindsdien _te vernemen dat eene dergelijke Inleiding in het
ontwerp der uitgave begrepen is.
L. S.
De Heilige_ Begga en hare wonderbare stichtingen, door den
Eerw. pater DE RYCKERE, predikheer.
Lier, Tayrnans, 190o.
Wie enkel den titel ziet zou kunnen meenen dat de Eerw. schrijver
ons een geschiedkundig werk aanbiedt. Niet zoo. Hij meent dat de instel-.
ling der begijnhoven, in onze streken voornamelijk, met de inborst en de
neigingen van vele , godvruchtige dochters allerbest overeenkomt, meer
dan menige andere nieuwdaagsche inrichtingen. Daarom wil hij de begijnhoven en 't leven der begijntjes beter doen kennen en waardeeren.
Het boek is aantrekkelijk geschreven, de taal goed.
Die Spiegel der Sonden, naar het Munstersch Handschrift, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitgegeven door
Dr J. VERDAM. Eerste stuk. Leiden, E. J. Brill, iyoo (fl. 6.00).
Tegelijkertijd, in 1893, werd door Prof. te Winkel, in het Tijdschr.
voor Nederl. Taal en Letterk., en door den heer Nap. de Pauw, in de
tweede aflevering van zijne Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, de algemeene belangstelling gewekt voor een Handschrift der
Paulinische Bibliotheek te Munster, nit de vijftiende eeuw, en waarop
reeds in 1-878 door A. Lubber in heyahrbuch des Verezns fur niederd.
Sprachforschung de aandacht was gevestigd gewoi den. Nu het bleekdat ons in dit hs. nagenoeg de vollechge tekst bewaard blijft van een
uitgebreid middelnederlandsch leerdicht, den S_pzegel der Sonden, was
het te verwachten dat eene uitgave niet fang zoude uitblijven.
Sedert verscheidene maanden reeds is bet eerste stuk der uitgave
verschenen ; zelfs vanwege Prof. Verdam, welke de eervolle taak op zich
had genomen, aan wiens vele verdiensten en zeldzame werkkracht
het ons verblijdt bier te mogen hulde brengen), is do eene aangename
verrassing geweest het tweede stuk — naar een berichtje op den omslag
zal spoedig volgen, en den Oudenaardschen prozatekst bevatten,
belooft
benevens inleiding en woordenlijst.
De Spzegel der Sonden, zooals wij het gedicht leeren kennen uit
het Munstersch handschrift, waarin de Vlaamsche tekst er min of meer
vernederduitscht uitziet, en uit de omwerking in proza welke men in
bedoeld Oudenaardsch handschrift aantreft, behandelt achtereenvolgens,
in afzonderlijke . tractaten elke der zeven hoofdzonden; een- achtste
tractaet » handelt van der Toughen ». De talrijke exempelen » en
wise leren » zetten het werk eene zekere aantrekkelijkheid bij; _dat de
zin niet altijd helder, is ligt wel ten deele aan de stof, en nog meer wellicht
aan de gebrekkige overlevering van den tekst ; de vrome berijmer althans
blijkt zich goed op zijn handwerk van verzenmaker verstaan te hebben.
Gaarne hadden wij hier een paar staaltjes van den gemakkelijken
verstrant medegedeeld ; ,uit het slot, b. v., waar hij door een K exempel
aantoont dat elk schuldig is te beziene zijns selves zonden ende niet
eens anders »; maar dit zou te ver leiden. Ziehier, — door Prof. Verdam
ten beste mogelijk uit het Munstersche handschrift terug vervlaamscht, —
de regelen welke bet gedicht besluiten, en de bekentenis behelzen dat
onze middelnederlandsche Spies-el der zonden naar het Latijn is bewerkt
God heere, zoo luidt het van v. 16956 voort :
4C
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God heere, up wiens troost ic beghan
Te dichtene dit grote werc,
Ic dancke di, als een simpel clerc,
Dattu woudes ghewerden mien
Te makene instrument, bi wien
Dine gracie hevet vuldaen,
Dat die lesers moeten verstaen
So die sentencie, biddic, here!
Dat si ju dienen moeten de mere ;
Ende ic, diet bi der hulpe dine
Hebbe ghetrect uut den latine,
Bidde, dat dichten ende scriven
Mi te ghenaden moete bliven,
So dat ic na dit corte Leven
Met ju, here! moet zijn verheven,
Uut wien ic beghinsel nam
Secundum magnam misericordiam tuam.
De omvang der acht verschillende . tractaten >, welke hoofdzakelijk
den in hood uitmaken, is onderling zeer ongelijk, evenals het getal hoofdstlikken waaruit elk .tractaet . bestaat. Terwijl aan de Gulzigheid 13
zulke hoofdstukjes gewijd worden, telt het tractaet van der Luxuren
er 23, dat van der Gzerzchede 126, dat van der Traechede 7o, van der
.Hoverden 77, van tier Nzolicheden slechts 5, van der Gramscap 24 en
het ti actaet van der Tong-en 42.
De tekst van het Munstersch hs. vangt aan te midden van het tractaet
over de Gulzigheid, met de vier iaatste verzen van het zevende hoofdstuk.
Verscheidene bladen immers (elf, met oiigeveer moo regelen, naar de
berekening van Jhr. Nap. de Pauw, zie Middeln. Ged. en Fragm.,
2e afl., bl. 456) ontbreken aan het begin; de inhoud kan echter opgemaakt
worden uit het Oudenaardsch Hs. , uit dit laatste blijkt dat een viertal
hoofdstukken over de zonde in het algemeen het boek over de gulzigheid
voorafgingen.
Hoe dankbaar wij ook Prof. Verdam hulde brengen voor de zorg
door hem aan deze uitgave besteed, willen wij er geen geheim van maken
dat ze ons niet teenemaal, bevredigt.
Wij zien namelijk niet in dat het de moeite loonde de taal van het
Munstersch hs. terug te vervlaamschen. Liever een vernederduitschte
en verdorven tekst, getrouw naar het Handschrift, en met de noodige
-aanteekeningen van den uitgever bij de moeilijke en belangrijke plaatsen,
dan een reconstructie, (l ie heel zeker in menig opzicht en onvermijdelijk
niet beantwoordt aan den oorspronkelijken tekst. Liever eene uitgave,
wier voorkomen zelf bij iederen regel u toefluistert : hier liggen wolfijzers en schietgeweren, dan zulk eene wier voorkomen eerder geschikt
is oni een valsch gevoel van zekerheid en vertrouwen te doen ontstaan.
Over dit bezwaar stappen we hier echter des te lichter been, daar
de Inleiding ons ongetwiifeld met de redenen zal bekend maken,
welke Prof. Verdam hebben bewogen zoo te werk te gaan.
Op de vergadering . an de Maatschappij der Nederl. Letterk., op
5 October 11., hield de geleerde uitgever eene voordracht waaruit
eenigermate gegist kan worden naar hetgene die inleidiiig zal bevatten.
« De spr. besprak achtereenvolgens het hs., de taal van het hs., de
Volstrekte noodzakelijkheid om die in het Middelnederlandsch terug
le brengen, de wipe van werken van den dichter en zijne al- of niet-
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oorspronkelijkheid, zijne bronnen, de letterkundige waarde en hetgeen
er belangrijks voor de kennis der middeleeuwsche toestanden en taal
nit te leeren is. a (Museum, Nov. 1900).
Het moet ons van het hart dat wij de redenen dier volstrekte
noodzakelijkheid a tot hiertoe volstrekt niet inzien ; integendeel.
Ook in de schikking der uitgave kunnen wij niet nalaten te betreuren,
dat de teksten van het Munstersch hs. en van het Oudenaardsch niet
tegenover elkaar werden gedrukt ; door het afdrukken der beide teksten
achter elkaar wordt het vergelijken noodzakelijk veel verdrietiger en
tijdroovender.
Een bezwaar van grooter belang is echter dit ; Prof. Verdam heeft
bij de bewerking van zijn kritischen tekst geene rekening gehouden met
de fragmenten van verschillende hss. van den Spiegel der Sonden, ofschoon
de uitgave dier fragmenten, door Jhr. Nap. de Pauw hem die benuttiging
ervan zoo gemakkelijk hadden gemaakt. Meer dan eene aanteekening
zou weggevalien of anders uitgevallen zijn in de uitgave van Prof.Verdam, meer dan eene verdorven plaats zou door eene betere lezing
vervangen zijn geworden, zoo dit geschied was.
Bedoelde fragmenten, vijf in getal, komen voor met aanteekeningen
over hunne verhouding tot het Munstersch hs. en tot den prozatekst, op
hi. 406 tot 464 van de reeds sneer gemelde 2" afl. der Middelnederlo
Gedichten en Eragm. (1893). ie bewijzen dat de Spiegel der Sonden
nog al verspreid moet geweest zijn; de vijf fragmenten zien er nit alsof
ze elk tot een ander hs. zouden behooid hebben; en de taal is bij alle
zuiver Middelnederlandsch. — Een dier fragmenten, volgens den h. de
Pauw tot de XIVe eeuw opklimmend, bevat zelfs een aantal verzen nit
een der hoofdstukken over de Gulzigheid, welke in het Munstersch hs,
ontbreken, en vult dus een deel der leemte aan.
Die verwaarloozing van de fragmenten, door Prof. Verdam, bevreemdt
des te meer, daar hij wel degelijk voor zijne uitgave heeft gebruik gemaakt
van een fragment, indertijd door Prof. Moltzer medegedeeld in het
Tijdschr. voor Nederl. Taal en Letterk.; bedoeld Fragment (van Geervizet,bij Jhr. de Pauw bl. 422-37) is nochtans door Prof. Moltzer nOch gansch
volledig, nOch gansch nauwkeurig medegedeeld geworden, de latere uitgave
van den h. de Pauw (ofschoon daarom toch nog geen blind vertrouwen
verdienend !) verdient heel zeker de voorkeur.
Wat er van zij, eene nalezing kan een en ander, wanneer het tweede
stuk verschijnt, nog wel in zijn plooi brengen. En het is ons aangenaam,
nadat we zoo vrijmoedig onze meening gezegd hebben over deze hoogstbelangrijke uitgave, de aandacht van den geleerden bewerker te vestigen op
een fragment beantwoordende aan vv. 12066-12220 (Hoverde, XLV),
en berustende ter Kon. Bib. te Brussel (n o 2303-4). Het begint met de
regels
Metten gruus soe voedt men tswijn.
Ende van der bloemen coomt edele spise
die al dadelijk aantoonen dat Prof, Verdam gelijk heeft, wanneer hij
voorstelt te lezen comt edele spise a, in plaats van ooc edele spise a,
zooals er staat in 't Munstersch hs. Evenals de vijfandere fragmenten werpt
het licht op meer dan eene moeilijke plaats, en vertoont het in het algemeen
meer bevredigende lezingen dan de Munstersche tekst.
Vgl. overigens over dit Brusselsch fragment Petit, Bibliogr., 582.
( Onbekende leerdichten, b en c). — Wij gissen dat dit Brusselsch fragm.deel heeft uitgemaakt van hetzelfde hs. waartoe het tweede Gentsch.
L. SCHARPE.
lragm. bij Jhr. de Pauw heeft behoord.,
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De Vlaamsche Kunstbode, Januari 1901.

En nog zoo jono z.zjn : welgeschrevene kerstvertelling voor groote
kinderen door Al. Van Neste. — Vervolg van Fr. Van den ' Weghe's
Geschiedenis der Nederlandsche Taalkunde in Vlaanderen (150o-0386).
Serrure, Snellaert, Blommaert, baron de St.-Genois en Bormans worden
besproken. Veel nieuws is er hier uiet te leeren. — Uit Kunstnieuwjes
uit Brugge door Med. Verkest, vernemen wij dat Gruuthuusse ..tlat
ten koste van veel bankbriefjes en goudvinkjes prachtig hersteld werd »
nu blijkt ongeschikt te zijn om de schilderijen der van Memlinc,, Van
Eyck, David enz. te herbergen. « Die misrekening geeft den ook
nieuwe hoop aan hen die meenen, dat er hier een museum zou dienen
gebouwd te worden, leelemaal naar de moderne eischen van 'bewaring
en van verzekering tegen brandgevaar, en waarin zoowel de moderne
als de oude Meesters hun plaatsje zouden vinden. » — Verzen van Jan
Boucherij en Bernard.
Germania, Januari 1901.
Eenige 'algemeene gedachten over Socialpolitik door Kard. von
Strantz..'— Van de redactie : hoe Kruger's afwijzen door den Deutschen
Keizer, en, graaf BulOW's rede-hieromtrent -in den Deutschen Reichstag (13 December) beoordeeld werden. — Voorts eenige bladzijden uit
een werk van Dr Kuhleubeck Von den Pandekten zum Bargerlichen
Gesetzbuch dat binnen kort to Berlijn verschijnen zal en waarin schrijver
tpont hoe met het burgerlijk Wetboek (in voege gekomen in Iwo)
het 'Germaansche recht in eere hersteld wordt. Tot dan toe was bet in
Duitschland verdrongen door het Romeinsche. - Slot van Prof. Fritsche's
studie over Die franz5sische Kriegslyrik des jahres 1870-71 in ihrem
Verhdltnis zur gleichzeitigen deutschen. Het verschil tusschen de twee
soorten van lidderea wordt als volgt gekenschetst : .' In 'Deutschland
ist die Pflege der volksmassigen Kriegslieder - auf dem Boden treuen
Plichtgefuhls, onerschiitterlichen Vertrauens auf den Sieg der gerechten
Sache und wetteifernder Opferfreudigkeit far das Vaterland entstanden. a Wat nu de Franschmans betreft : . Prahlen mit raschem Ruhm
und reicher Beute und Selbsttiberhebung, das rind' die Grundziige, der'
Lieder aus der ersten Zeit des Krieges. Uad als nach der Vernich,
tung der stolzen Rheinarmee der t Ruf nach Rache und Verleumdungen gegen das Heer und seine Fahrer der Grundton der Lieder war,
in denen das Gefiihl des tiefverletzten Nationalstolzes sich Luft machte,
klingen doch fast nirgends jene reineren Empfindungen trauernder Vaterlandsliebe durch, wie sie zur Zeit der tiefsten Erniedrung Deutsclilandi
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ein Arndt, Schenkendorf oder KOrner sich zu bewahren wussten. » —
Een lezenswaard artikel van H. P. N. Halbertsma ter gelegenheid van
Bertha von Suttner's roman Die Waffen nzeder. Voor althans kan er
geen spraak zijn, meent Halbertsma, alle soldaten naar huis te zenden,
wat voor gevolg zou kunnen hebben dat de beschaafde wereld overrompeld worde door de minder beschaafde volkeren. De Staten van
midden Europa, (Engeland en Rusland uitgesloten) zouden moeten een
verbond maken. Een politieke bond, wellicht later ; maar om te beginnen een tolverbond. In dien zin schreef Anatole Leroy Beaulieu in
Revue des Revues. (lie ons overzicht van tijdschriften, December bl. 525).
Het Katholiek Onderwijs, Februari 1901.
Te lezeu Przester en Moedertaal, niet onderteekend ; wie
in Oogst 11. op den Vlaamschen Landdag was te St.-Niklaas weet dat
het komt van een zeer geleerd priester, hoofd eener school. De
Vlaamsche priester houdt met hert en hand aan zijne taal. Gelijk hij,
.als burger, in het verlies van eigen taal een verlies ziet van eigen
nationaliteit, zoo is hij, als priester, overtuigd dat de achteruitgang der
Vlaamsche taal een achteruitgang is der christene zeden... De Vlaamsche
priester acht het een gewetensplicht aan de leerlingen die hem toevertrouwd wordeii achting en liefde voor taal, voor yolk en land in te
boezemen. Taal, yolk en land zijn wel edele voorwerpen. En het
edele doen beminnen is veredelen, is beter maken, is, opvoeden....
En hij vreest die geestdrift niet (van de studenten), omdat hij ze leidt
en ten hooge opvoert ; neen, hij is verheugd en zegt in zich zelven
nit die gloeiende herten zullen mannen groeien die, zelfs in kalme jaren,
nog vuur zullen over hebben voor edele zaken..
Vlaamsche Zanten. Jannari 1901.
Begin eentr ,tudie over Onze Volksverholen in de Germaansche
,Godenleer. — De Bond in het J7olksgeloof. — Verklaring der spreekwoorden : Met den schup op den rug loopen
niet lang te leven hebben;
gewoon zijn naar de kerk te glan
gewoon zijn de deuren open te
laten; bang zijn dat de kerk zal invallen
er niet vender en meer in
komen dan noodig is y veel tin hebben =-- rijk zijn. Vrouw Weyn deelt
een Iief vertellingske mee : Van den kooftmanszoon en zijne vier wonder-

bare lzonden.
Tijdschrift van het Willemsfonds, Januari 1901.
In Stzchtz ng van Rusthoven zet Mr. A. Bevernage de inrichting
uiteen der rusthoven in Holland, 't Zijn gebouwen in steden of ten
platten lande, door fundatien van bijzonderen opgeticht, in afgescheidene
woningen verdeeld, met een, twee of doe kamers.
De inwoners zijn lieden van zekere jaren die het Nerbhif kosteloos
verkrijgen, of wel aan zeer lagen prijs. .Met het oog op de ouderlingen
met een klein inkomen, waarvan het getal, dank aan de pensioenwet,
welhaast merkelijk vermeerderen zal, is -het inrichten van dergelijke rusthoven ten onzent aan te prijzen. Maar opdat zij kunnen blijven bestaan
ware het noodig dat de wetgever hun de rechtspersoonlijkheid toekenne.
een liedje, woorden van G. De Mey, muziek van
—Van'toek,
Edw. Blaes. — De reis van joseph II in de Nederlanden, ontleding van
prof. Eug. Hubert's werk Le voyage de l'empereur Joseph II dans les
..Pays-Bas (31 Mai 1781 — 27 Juillet 1781). Van Joseph II krijgen wij
hier eerie heel nieuwe voorstelling Alle kostelijke pracht, die overal
de prinselijke bezoeken kenschetste, verbant hij. Hij vermijdt de officieele
redevoeringen, Wier holle en traditioneele nadruk tegen zijnen ernstigen
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geest streed. Zelf betaalt hij al de kosten zijner reis in de Nederlanden;
hij luistert slechts naar nuttige toespraken, en spreekt enkel ernstige
zinnen. Zijn « philosophisme » is gansch verschillend van het scepticis,me
der 18 e eeuw. Godvruchtig, maar zonder ijdelheid, vervult hij zijne
godsdienstige plichten, neemt plaats naast de eenvoudige lieden, welke,
zooals hij, de zondagsche hoogmis bijwonen, of wijst ten minste de tronen
of de luisterlijke bidstoelen, die men voor hem bereidt, van de hand.
Genaakbaar voor iedereen, ontvangt hij den eeiste den beste, hoort alle
hlachten aan en trekt nut uit alle berichten.
VOOr de zonneschemering op de been, ronddwalende langs allerbande
straten of plaatsen, waar lets te zien, lets te leeren is, buiten de officteele
conventies en leugens heeft deze Keizer, die uit overtutging in publieke
hotels in stede van in paleizen afstapt, zijns gelijke niet in Europa omstreeks 1781.
De Vlaamsche School, 10 geeft :
van Blindekens, te Brugge. Oorsprong, Het
met verlichting door Jozef

De processie van 0. L. V.
Kerkje, De Godshuzzekens,

In De Bode van den H. Franciscus van Assisie. Februari
1901, bl. 167-168 deelt Fr. Petrus de Alc. De Tremeiie 0. F. M.
een gesprek mee dat hij met zaliger Guido Gezelle - had over St.
Franciscus ,van Assisie. e Franciscus, zoo sprak Gezelle, is de ware
dichter, de patroon van alien die dichter zijn geboren. 'k Durve
twijfelen of er ooit iemand beter dan hij de dichterlijkheid heeft
begrepen van de taal des yolks, van die vrije geschapen taal, wil
ik zeggen, die noch geijkt, noch gemaaktheid kent, en los en vrij
door 't yolk gesproken wordt. Hoe zoet, hoe heilig zoet, in die
heilige voikstaal geschreven, khnkt en zingt Franciscus' lied aan de
zonne. Ja, ik beproefde het, wel eens dat lied in onze eigene tale
weer te geven... Nooit gelukte ik er in, en nooit zal iemand er in
slagen al del schoonheid, al de helderheid, al den zang en al den
klank van dat hemelsch lied volmaaktelijk na te -bootsen »4 Voorts
een onuitgegeven gelegenheidsgedicht van G. Gezelle Op den 50"

verjaardag van de plechtzge kloosterbeloften onzer eerweerde moeder
abdesse, zuster Maria Lucia, wilen eer jonsvrouze) Delphzne Deschieter.De Kerkhove, gevzerd te Rousselare, in het klooster van de ArmeClaren=Colettienen op den 25 Sept. 't jaar 0. H. 1882.

St.-Cassianusbiad. Tijdschrift voor Opvoeding, Onderwijs en
Onderwijzersbelangen. 3' jaarg. Drukk. P. Ryckmans, Mechelen. Prijs,
3.5o fr. 's jaars. Januari 1901 : Nieuwjaarswensch , en Nieuwjaarspraatfe, door kan. J. Muyldermans. Waarschuwing voor het
gevaar dat sommige nieuwsblaadjes opleveren door al te breeden uitleg
over tal van misdaden e De dwaas, zoo zegt de wijze spreuk, kan
e 'nen Steen in den vijver w smijten, en zeven kloeke mannen zullen
c noodig zijn om dien er uit te halen. Ik voeg er bij : En smijt
« bet dagblad maar een onpasselijken volzin in de verbeelding van
e het kind, nog Beene zevenmaal zeven kloeken zullen er de sporen
e van te met aoen
— Rousseau, door R. L. S. Over den inhoud
De ware nationale School,
van den « Emile ». Zaakrijk en klaar ‘
door X. Enkel de godsdienstige school heeft recht op dien imam.
Klagen, gedichtje door Hilda Rom. — Le Prêtre dans les e'coles.
De Stoomze'agen. Proeve van toepassing der formeele leertrappen
op eene letteikundige ontleding (van bet bedoeld gedicht van J. v..
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Beers), door D V C. C. — FrObelles. Onderwerp : knippen in een,
vierkant (met figuren). — Gezondhezdsleer. Het voedsel, enz. door
F. Dm. — Barema' s nopens de jaarwedde der onderwijzers in sommige gemeenten. — Bet Penszoen voor den aanneembaren Onderwijzer, door F. Demeyer. — Le brojet Maenhout. Bijvoegsel n r 1 :Officieele stukken. — Buitengewone schooltoelagen. — Benoemingen.
— Openstaande plaatsen. — Aankondiging van boeken. — BoekbeL
oordeeling- : Gebedenkrans (uit West-VI.).
— Februari, n r 2 : Dionysius de Karthuizer, door D r C. C.Eene belangrijke bijdrage nopens dezen althans te zeer ongekenden
man, den Doctor extaticus der middeleeuwen. Opgave van den inhoud
der artikelen, met eene beknopte verklaring, van 's Karthuizers de

doctrina scholarzum. — Het Onderw/s eener tweede taal zn de lagere
school. Hoogst genomen de twee laatste schooljaren, mag men in
't lager onderwijs met eene tweede taal beginnen. — (Tit Lessing's,
Fabelboek, door J. Mdm. — Meester en Leerling, rijmpje van Boendale. — De Sleuner, gedicht van A. Vermeiren. — De achtste
les : Over de vergzfenis der zonden en de verrijzenis des vleesches,
door j Brabantsen. Verband der les met de Gewijde Geschiedenis,_
en zedelessen er uit voortvloeiende. — Les van metrzekstelsel (hooge
graad), door F. Clerckx. — Gezondhezdsleer, door F. Dm. — Une
,pension _pour l'znstztuteur adoptable, door E. Tuypens. — Zoo moeten'
ze varen ! — Wilzigingen aan de Schoolwet, door Alf. Verschueren. — Schoonheden van het offici/el onderwijs. — Verkeerde Straf.
— Bijvoegsel D r 3 : Officidele stukken ; schooltoelagen; eereteekens ;
openstaande plaatsen. — Bet Mzddelbaar Onderwijs in Durtschland.
— Het Onderwils in Italie. — Katholieke en liberale vrijheid. —
Jets ter overweging. — Boekbeoord. : Oefeningen op de Nederl.
Spraakleer van Frans Willems (door J. v. 0.).

Durendal, Janvier 1901.
Schoone platen : portret van Mev. prinses Albrecht van Belgie,
St. Cecilia en De Muzzekant naar Antoon Van W elie, de Afdoening
van 't Kruis van Boticelli. — De merkwaardigste bladzijden van dit
nummer zijn wel het vervolg van E. H. Cuppens studie over Guido
Gezelle, De kerkhofblommen warden hier besproken en ten deele vertaald.
Zoo krijgen wij in 't Fransch de kerkhofblomme ter gedachtenis van
Ed. van den Bussche, het Kindeke van de dood, F. A. J. Bethune, De
moeder van P. Benoit, enz. Wat in die vertaling bijzonder te prijzen valt
is dat zij zoo getrouw den indruk van 't Vlaamsch weergeeft; wie Gezelle's
verzen kent weet wat dit bediedt. — Voorts : La main qui frappe uit
den tijd van den Boetenkrijg, goed verteld door Ed. Ned; een verslag
over de 4I' salon der koninkl, maatschappij der waterverfschilders door
Pierre Verhaegen, verzen van baron Ch. de Sprimont, L. Le Cardonnel
en G. Marlow,
In Gazette des faits et des lzvres beoordeelt Firmin Van den Bosch
de St. Lucasschool als volgt : q si l'ecole neo-gothique a admirablement
reussi en architecture — et le baron Bethune n'eut-il realise que l'abbaye
de Maredsous, que son nom encore meriterait de survivre dans la gratitude
des artistes catholiques — et si, dans le mobilier, elle a trouve un type
heureux encore qu'un peu monotone, qui pent contester que les tentatives
de sculpture et de peinture secundum Lucam ant abouti a la plus
deplorable faillite artistique !
Non, on ne me fera jamais admettre que le dedain de Panatomie,
le mepris caricatural de ce chef-d'eeuvre de Dieu qu'est le corps humain,
le torticolis et la grimace soient des elements essentiels de l'art gothique. >>
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La Federation artistique, 9, geeft een- artikel van Leon Ery,
over La moralzte dans Part, dat tot het besluit komt que les
composants prdfonds, „pH-miffs de l'intellectualite et de la sensibilite
sont ceux qui correspondent aux plus grandes valeurs morales
In nr II 'evert Malachim een soort vollediging van La moralite
dans Part, door het verdedigen- der gedachte L'ai t est a la Religion,
prise dans -son ensemble, ce que le, culte exterieur est au dogme, a
la Religion abstraite
Zie het artikel van 'Dr. Dupont in onze aflevering van December
1900, blz. 454.
Revue d'histoire ecclesiastique, 3, bevat e ene studie van Dom
'U. Berliere over L'orzg-zne de Citeaux et l'ordre be'ne'dictin an XIP
siècle, wat voor de zeden- en beschavingsgeschiedenis van 'groot belang
is, b. y. hoe te Molesme de handenarbeid vervangen werd door geestelijke oefeningen, ten gevolge van de toenemende geschenken waarin
de abdij zich mocht verheugen; maar hoe dan ook door deze vodideelen
de tucht verzwakte, kahnte en rust *amen (bl. 450). Dit alles gaf
.aanleiding -lot de Verplaatsing naar Citeaux. De betrekking van Citeaux
tot Cluny wordt aangeraakt, dock , verder den ontzettenden invloed' van
-deze abdij op het pau:sdom in de elfde eeuw met ,besproken.
Nr 4, bevat een artikel van J. Flamion, getiteld Les anciennes listeS' episcopales des . quatre grands sieges (Rome, Antiochie,
Alexandria, Jerusalem), bevattende bibliographisch-critische onderzoekingen naar de waarde der bronnen door Harnack en anderen, welke,
over dit onderwerp schreven, gebezigd. Op het episcopaat van Rome
een volgend artikel teruggekomen worden.
zal
Revue Sociale Catholique. I Fevrier 1901.
Ed. Crahay verdedigt de dotatie van den graaf van Vlaanderen in
politiek, rechterlijk en maatschappelijk,opzicht. De beweegredenen die hij
aanhaalt zijn niet nieuw, maar klaar voorgedragen. De bijzonderste is wel
-deze : de wet van 14 Maart 1856 kende aan den graaf van Vlaanderen eerie
dotatie toe van 150.000 fr. De wet van To Maart 1867 verhoogde de dota' tie tot 200.000 fr. ter gelegenheid van bet huwelijk van den graaf. De
wetgever̀ van 1856 en 1867 wilde dat die . dotatie zou vast staan, niet ververanderlijk elk jaar. Zoo elk jaar daarover moet gestemd worden dan is ,
het omdat, ingezien art. 115 der Ci-rondwet, de begrooting elk jaar moet
gestemd worden, en alle Staatsuitgaven in de begrooting moeten vermeld
staan. Zeker, de kamers kunnen elk jaar weigeren de dotatie te stemmed,
maar het ware het inzicht van den wetgever van 1856 en 1867 miskenneri.
Doof,die wetten zijn, wij, zedelijk gesproken,'gedwongen de dotatie te
betalen. — In dit nummer nog een .belangrijk artikel van prof. Wants :
Un siècle de mouvement syndical en France : de wet ' Chapeli'e van 1791
verbiedt de vakvereenigingen, de wet van 1884 laat - ze weer toe, het decreet
van Millerand van 17 September 1900 geeft hun voorrechten, alleen de
wettelijk ingerichte vakvereenigingen mogen meestemmen voor het samenstellen der arbeidsraden. Hoe men daartoe gekomen 'is, wordt hier uiteengezet.
De Arbeid, 3° jaarg. afl. 4.
Twee schetsen : Op de Baan, door Lucie de Vries en Het
Witte Hugsje, door Mathilde de Vries.
Het tweede is flauwtjes geschreven. Welke zin « Het eens gedroomd
geluk lange jaren met elkander te leven, te lijden en te beminnen,
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tot eindelijk de onverhiddelijke dood een hunner aan de liefde van den
anderen zou ontrukken, wij1 de overgeblevene, aan wie wegging, voor
eeuwig de oogen zou toesluiten, had niet mogen zijn >! Vervolg
van Gerard van Eeckeren's levendige novelle, Aangenomen en verlaten
de VTijage van een dominee. Verzen van Vict. de Meyere, G. F.
Liudeyer, W. van Doorn, Ad. Herckenrath, Remy Bockstael en W.
Estor.

Studien. — Dl. 55. — Afl. 5.
H. I. Allard verhaalt ons het leven en de bekeering van Bernard
Sutholt, eenen tijdgenoot van Vondel, die eerst te Leiden en daarna
te Harderwyk doceerde. Hij had zijne bekeering tot het katholiek geloof
vooral te danken aan de lezing der HH. Vaders.
Onder den titel Het ware en het valsche Formalisme bewijst
L. Regout de valschheid der leering van Kant, volgens welken tad
en ruzmte enkel subjectief zouden zijn en geen bestaan hebben buiten
onzen geest. Hij toont dat er geene bewijskracht lint in de redeneering
die Kant aanvoert, en dat deze in tegenspraak met zichzelf vervalt.
Het mangelde Kant aan eene grondige kennis van de peripatetische
begrippen en daarin ligt de oorsprong zijner dwaling.
P. Zeegers, handelende over de Bergrede, toont dat in deze
onderwijzing van den Zaligmaker, gelijk zij hij Mathnus voorkomt,
eene logische aaneenschakeling en eenheid te vinden is en dat er dus
van dien kant geen grond is om die leerrede te beschouwen als een
samenvoegsel van verschillige reden.
De hoofdstelling bestaat in eene schildering van den waren geest
des Christendoms omtrent de kennis en beoefening van eenige geboden
en goede werken, in tegenstelling met de minder volmaakte opvatting
daaromtrent in de Oude Wet, maar vooral met de valsche ieeringen
en praktijken der schriftgeleerden en Pharizegn.

Neerlandia, Jan. 1901. Bijzonder aan te stippen het artikel
Nederland en de .Republieken Neerlandia is niet geheel gerust over
de houding van Nederland ten opzichte van president Kruger, het
kon wel iets meer doen.
De Katholieke Gids, Jan. en Febr. 1901.
Eene belangrijke studie van Dr F. J. Nuyens, over den oorsprong
en de eerste geschiedenis van Het Fransche Concordaat: « In den
gebruikelijken zin is een Concordaat die overeenkomst, welke de Paus
als Hoofd der Kerk met eene wereldlijke Regeering sluit ter regeling
en ordening van de aangelegenheden der Kerk in de Staten diem
Regeering... Wie de daden van het Fransche Gouvernement toetst aan
de bepalingen van het Concordaat, zal niet lang in twijfel blijven, of
deze wel in overeenstemming daarmede zijn en of de Paus geen recht
zoude hebben met te verklaren, dat het niet naar behoeven wordt
nagekomen, en dus voor hem geen bindende kracht meer heeft. »,—
Onze Roomsche burgerstand. Geen s Te kort! » door E. H. P. M.
Sots. Eerw. schrijver bedoelt bier door Roomsche burgerstand de
katholieken die zich ofwel aan den handel, ofwel aan andere eerzame
bedrijven, ofw el aan den landbouw hebben toegewijd, met uitsluiting
van den adel, den militairen stand, de geestelijkheid, de geleerden.
- Wat de katholieke burgerstand in Nederland kenmerkt is 1° zijne mild..
heid zoodra eenig herder van parochie of bisdom iets groots zal
moeten ondernernen, zoo weet hij maar al te goed, dat enkele nitzon-
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deringen der andere standen daargelaten, het de boeren en zoogenaamde particulieren zijn, die de lakens zullen uitdeelen a 2 0 eene
kinderlijke aanhankelijkheid aan den godsdienst en aan de parochiepriesters ; en 30 een allerzoetst en behoudend familieleven. — Van
E. H. B. Van Geldorp eene overzetting van Dickens voorrede op
Nicholas Nickeby. — Van Jac. : P. van Term eenige welgekozene citaten
uit werken van aanzienlijke vrijmetselaars. — Begin van een geschiedkundig, romantisch verhaal Paus Leo IX, door A. op de Laak. —
Voorts nog een schoone studie over Bet Hirwelijksrecht van H. M.
de Koningin en Z. H. den Prins-Gemaal. Sommigen denken dat er
eene wet noodig is om de verhouding tusschen de koningin en den.
Prins-Gemaal te regelen. Luidt inimers art. 16o van 't Burg. Wetboek niet De man is het hoofd der/ echtvereeniging, de vrouw is
aan Karen man gehoorzaamheid verschuldigd. a Hoe kon dit samen
gaan met het recht der koningin, als koningin meester te zijn? Men
hoeft hier te onderscheiden, meent schrijver, "tusschen het publiekrecht
en het privaatrecht, tusschen de koningin als koningin en als vrouw
des huizes. Eene bijzondere wet ware gansch overbodig. De bepalingen
van' het B. Wetboek zijn op de koningin, als vrouw des huizes, toepasse]ijk even als op alle gehuwde vrouw ; als koningin echter is zij
meester, en waar de rechten van de koningin met die van de vrouw
in botsing mochten komen, moet de vrouw voor de koningin wijken.
Caecilia, 12, bevat eene grondige en lovende beoordeeling van
Fl. van Duyse's Oude Nederlandsche liediren, door den bestuurder
Mr. A. Viotta. De schrijver haalt op hoe sommige liederen bij het
kantwerken worden vnnrgedragen.
Nord en Zuid, 6, bevat van Dr. A. S. Kok een leerzaam
artikel over Fokke Simons' Helicon in verband met aanteekeningen van
Kinker, Bilderdijk, enz. over Feiths romancen. Lindema wekt de
herinnering op aan de aloude Braga, en Dr. J. Prinsen geeft noten
over Huygens' Foorhout.
Meest al zware brokken in deze afleDe Gids. Februari Igo!.
vering.
Potgieter's brieven aan Busken Huet zullen in den loop van dit
jaar openbaar gemaakt . worden. Hier worden, als , voorsmaak; twaalf van
die brieven medegedeeld, loopende van Januari 1861 tot Januari 1864.
Uit den eersten brief deze zin over Alberdingk Thijm K Wie Thijm wil
schetsen, geve geheel die belangrijke persoonlijkheid, geleerde, schrijver,
dichter tevens, representant van het beste wat het catholicismus-in ons
land, in onzen tijd oplevert. Hij waardeere heel zijne studie ondanks
al hare eenzijdigheid zoo krachtig. Zijt gij er onbevangen genoeg toe?
Ik ‘ geloof neen. — Prof. A. G. van Hamel behandelt in Wetenschappeliike beoefening der moderne letterkunde het onderwijs, van wijlen
prof. Allard Pierson aan de Universiteit van Amsterdam. — Van Geertruida Carelsen een zeer waardeerend artikel, in zedelijk opzicht wel te
veel, over wijlen den Duitschen Theodoor Fontane. In Fontane doet
zich het heugelijk verschijnsel voor van een literator, die zijn tijd vooruit
geweest is zonder daardoor verbitterd te worden; die een menschenleven
lang als journalist, romanschrijver, geschiedvorscher, essayist en dichter
rustig zijn eigen gang is gegaan, naar - zijn beste krachten de pen voerend,
zonder jaloezie jegens meer gevierden en zonder vooroordeel jegens jongeren ; en die lang genoeg geleefd heeft om door een nieuw geslacht
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geeerd te worden en op zijn ouden dag in alien eenvoud de geestelijke
vruchten te plukken van zijn eerlijk dagwerk, zijn literarisch goed humeur
en zijn , tactvol geduld ». — C.-Th. van Deventer over Indische centralisatie-plannen. « Sedert een halve eeuw bijna is men het er over eens,
dat de bestaande regeling, waardoor, buiten de _desa-huishouding, ook
de kleinste plaatselijke belangen en behoeften de bemoeienis van het
centraal gezag vereischen, eenvoudig bespottelijk is, maar terwijl de
adviezen, gevraagde en ongevraagde, hoe in dien toestand verbetering
te brengen, zich opstapelden tot een berg van papier, liet de verbetering zelve nog Maar op zich wachten ! » Nu is eene poging gedaan
tot regeling dezer aangelegenheden. Bij Koninklijke Boodschap van.
24 Jab 1900 werd der Tweede Kamer een ontwerp van wet tot decentralisatie van het bestuur in Nederlandsch Indie aangeboden. Volgt
een artikel van B. Gewin over Arbeiderskolonién voor doel hebbende
aan bedelaars en landloopers een christelijk toeviuchtsoord te schenken,
waar ze door arbeid, tucht en godsdienstige leiding geschikt worden
gemaakt voor terugkeer in de Maatschappij. Van regeeringswege kan
Vervolg van Bijvancks studie
hiervoor wet iets gedaan worden.
inleiding tot Shakespeare's Hamlet. Sonnetten van Helene LapidothSwarth.
De Hollandsche Revue. Jan. 1901.
Ann te stippen in dit nummer de Karakterschets van Lord H.-H. Kitchener, eene echte karakterschets dit maal, waarin bijzonder op 'a mans
wreedheid gewezen wordt. « Die oogen, men zie ze op zijn portret in dit
artikel eens goed, aan. Zijn dat niet de stalen, harde, blauwe bolletjes, die
getuigen van een onbuigzame, wreede natuur ? Kan men zich van een
man met zulke oogen niet voorstellen, dat hij de eigenschappen bezit
e to drill a black man white and make a mummy fight D, zooals van
hem gezegd wordt; die het graf van den Madhi schendt en diens
hoofd laat opgraven; maar die ook van Cronje een wapenstilstand weigert
om zijn dooden te begraven; die de oorlogscorrespondenten der dagbladen bij zijn tocht naar Fachoda naar huis zond, en wiens eerste
werk, na het overnemen van het opperbevel van Lord Roberts, was,
om hetzelfde in Zuid-Afrika te doen, ten einde zijn hyena's taak ongezien te kunnen volbrengen; die zijn gewonde soldaten bijna onverzorgd
achterliet, gelijk ooggetuigen in Egypte van hem verklaard hebben,
en die ook de vrouwen en de kinderen der vechtende Boeren laat
honger lijden om hun echtgenonten en zoons zooveel te spoediger tot
het neerleggen der wapens over te halen?...
Zeker dat is , een « karakter D. En Kitchener is dan ook een man
--van — karakter, maar van een verachtelijk karakter.
Maar Engeland heeft zulke dier-menschen noodig, om zijn wildebeesten-taak in Zuid-Afrika te volbrengen. Als boek van de maand
wordt zeer waardeerend, al te waardeerend, besproken Styn' Streuvels
Zommerland en ZonnetI. «Door dat temperamentvolle, dat mannelijke,
dat knuistige en pootige, maar óók door het eerlijke, vrije en franke,in die
kunst, heeft deze een eigenaardige bekoring waaraan men niet kan ontkomen.
Hij is nog jong, Styn Streuvels. Een heel Leven heeft hij nog voor
zich. Hij zal nog stapels werk kunnen klein krijgen. Naam heeft hij reeds
gemaakt. Zenuwachtige haast om iets te schrijven, dat van hem zal doen
spreken, heeft hij dus niet. Hij kan rustig blijvei werken en hij is een
stille wroeter.
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En zal van zijn pen dan nu komen het groote Boeren-Epos, de
roman van het Boerenleven, die met zooveel ander groat werk, nog steeds
aan onze Hollandsche kunst blijft ontbreken? »
Vragen van den Dag, Februari 1901, verschenen den 7 Februari,
begint met een heilwensch aan de koningin Wilhelininken haar gemaal.
— Hoe te leven, eene reeks waarheden en raadgevingen vow- het dagelijksch leven door J. Kuiper, bewerkt naar The Use of Life van Sir
John Lubbock. — De stri/d om de gezondheid in ' de Ige eeuw, begin eener
studie over , hygiene door Prof. Rubner. — Vervolg van Onze kennis
des kernels en hoe men daartoe gekomen is. Hoofdlijnen uit de geschiedenis der wetenschap van ons zonnestelsel. — Hoogst belangrijk het artikel
van H. Tiesingt Lets over den scheper en de schapenhouderij in _Drente.
Een kijkje in het volksleven van oostelijk Drente. « Al die schapen
(van een dorp) warden elken morgen te" ongeveer tien uur veldwaarts
gedreven ; er zijn rkudden van duizend tot twaalf honderd stuks. Voor
de dagelijksche verzorging van al die dieren houdt men gemeenschappelijk
een herder, de scheper . genoemd, ,op wiens eerste sein zich op het
aangegeven tijdstip de, kudde in beweging brengt. Gehuld in een langen
jas, voorzien van zijn herderstaf, dien hij de « schup » noemt, en gevolgd
door zijn trouwen hand, Siep, Sito, Loos of Tee genaamd — van andere
hondennamen houden de meeste schepers niet begint hij te ruim tien
uur op erne daardoor bij de dorpelingen bekende plek zijn seinen te geven.
In oude tijden bliezen de schepers op koehoorns...'Sinds een tiental jaren,
zijn de koperen blaashoorns, bij vrachtrijders en trekschuitjongens in
g ebruik, ook bij de schepers ingevoerd. » Ike schapen komen daar bijeen
en warden dan naar de. heide gedreven. Eene stofwolk rijk omhoog,
die den landbouwer op het land opmerkzaam maakt, dat het al na tienen'
is, want voor lieden die op het land werken is vaak het uitgaan der
schapen een aanwijzing van tijd... Zoodra zich de kudde'op het ruime
veld verspreidt begint de scheper te breien, want dit is zijn dagelijksch
werk bij het houden der schapen: Zelden breidt hij lets antlers dan
kousen en sokken voor de dorpelingen. » Er zijn schepers in Drente die 40,
50 jaar achtereen hun beroep hebbeia uitgeoefend. Met de schapen is de
scheper « zoo goed bekend, dat hij van elk der twaalf a dertienhonderd
schapen, die hij ander zijne haede heeft, meestal op ,het eerste gezicht
den emgenaar weet aan- te geven.... Zijne belooning ontvangt de scheper
deels in contant geld, deels in nä,tura. 't Eerste wordt voor hem bijeengebracht door het heffen eener schapenbelasting.... drie of vier centers voor
elk schaap... Voorts heeft de scheper het recht tot vrije bewoning van een
huis, en het gebruik van daarbij behoorend bouwland en eenigen tuingrond,
gemeenlijk bekend‘als de .« scheperij », dat . ,gemeenschappelijk goed en.
`eigendom der gezamenlijke marktgenobten is. Zoolang de scheper ongehuwd is, en- derhalve geen gezin heeft, ontvangt hij den koSt , bij den
boer door « rondeten wa.ä.rbij ieder der schapenhouders beurtelings een,
of twee dagen achtereen den 'scheper als kostganger houdt. Hij mag dan
de scheperij to zijnen, bate' verhuren. » Voor elk schaap krijgt de scheper
nog eene zekere hoeveelheid rogge en aardappelen.
Zeitschrift der Christlichen Kunst, 5. — Das eherne Taufbecken
im Dome zu Hildesheim, waarschijnlijk van omtrent 126o, is geheel
eenig in zijn soort door de pracht en verscheidenheid van het beeldwerk.
Wij vinden daarvan hier een kundige beschrijving en afbeeldingen,
door Adolph Bertram, uit Hildesheim zelf. Belahgrijk is het artikel
aver Haenel's studie : laatste _tijdperk der Gotische kunst en den invloed
der zoogenaamde K Renaissance a daarop, geschteven door Alfred
Schiader « Es finden sick Merkmale des nahenden Protestantismus »,
in die gotische lijnen, is Haenel's meening.
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— NT' 6, bevat eene studie over. Rijnlandsch ivoorwérk van de
elfde en twaalfde eeuw, en de geschilderde vensters van Xanten, zijn de
Brie voornaamste onderwerpen in deze aflevering behandeld.
- Nr 7, bevat als hoofdartikel een studie van Paul SChubring
over Bischofsstiale and Ambonen in 4pulien. De oorspronkelijke
byzantijnsche kunst is hier niet te miskennen. Men herinnert zich daarbij
dat de zuidpunt van Italie tot in de Il e eeuw aan Konstantinopel
belasting betaalde, terwijl heden het Griekseh dialect er nog heeft.
Deze invloed erkent men in de bijzonderheden der hier voorgestelde
kerkmeubels.
— Nr 9. Beschrijving van een Fransch psalterium te Brunswijk
in het priesterseminarium, van eenen i3 e-eeuwschen Monstrans, te
Ahrweiler, en een gesneden groep Christus met Joannes den dooper,
I n13 hoog, van het begin der 13' eeuw, in het bezit van Chev. Meyer
van den Bergh, te Antwerpen.
Stimmen aus Maria Laach, 1o, bevat een artikel van uiterst
practischen aard tegen het ,belachelijk vooroordeel ten gunste van het
tweegevecht Zum ehrengerichlichen Duellzwang in Oesterreich, uit
de hand van P. Bernhard zu Stolberg-Stolberg.
jongste buitensporigheden der Oostenrijksche officieren in deze
vraag hebben meerdere bezadigde mannen doen ontstaan om dit ongehoord misbruik te bekampen.
Das litterarische Echo — 15 Jan.' 1901.

Buchdramen (NAT olfgang .Kara.bach). Een en ander over « boekdramas d. i. over dichtwerken in gesprekvorm waarvan de vervaardiger niet
in de eerste plaats de opvoering en de eischen van de theatertechniek
in tegenstelling met de cregisseurstukken
heeft in het oog gehouden
die enkel de vrucnt zijn van een op de planken verworven tooneelervaring.
Zwei Dthhtungen van Gerhart Hauptmann, t. w. Im Nachtzug en

Die SelbstmOrder
Geetheschriften. Een door Rich. M. Meyer gemaakt overzicht van
studien over Gcethe.

Merlindichtungen (Wilhelm Holzamer). Bespreking van F. W. van
Merlin. (1900).
Das Ueberbrettl. Warme oproep van Ernst von Wolzoger tot het

Oesteren's epos

oprichten van kunstherbergen voor het yolk — zooals er in Frankrijk te
Montmartre en in 't quartier latin bestaan — waar dichters en muzikanten
hun werken zelf zouden voordragen.
Boekbeoordeeling. enz.
— a Febr. 1901.
Uit Oldenburg-Bremen (Franziskus Hahne') Portret van een paar
letterkundigen uit die , stteek, namel. van Hermann Allmers en van
Arthur Fitger. Den eersten beet men den « marschendichter » wegens
-zijn prachtig « marschenbuch » (1857) ; een bundel lierzangen, ‘ zeer
eenvoudig, met meesterlijke natuurschildering, vol melodie en rechtstreeks het hart aangrijpend. Hij schreef ook verdienstelijke romans en
tooneelstukken. Dat hij bovendien schilder, toondichter, enz. is gaat
ons niet aan. — De strijdlustige, koppige Fitger dankt zijn besten
roem aan zijn dichtbundels Fahrendes Volk « (1875), « Winternachte » (188o) en « Requiem aeternam dona et » (1894), waarin vooral
een verrassende veelzgdigheid, een rijkdom van allerhande aandoening
in blinkt. 3. Die Hexe » 0875), een zijner treurspelen, dat den -kulturkampf bijsprong, had voor eenige Jaren veel bijval. Im spiega.
Gabriele Reuter verhaalt hoe zij er toe kwam het « verdichten op
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te geven, om voortaan enkel nog het nauwkeurig opgemerkte werkelijk
leven in haar romans op te vangen. — Een drietal Gedichte van
Hermann Allmers, waaronder het teekenachtige, diepgevoelde c Heidenacht .. Wald, een goedgeslaagde natuurschildering, getrokken uit
Nikolaus Krauss' roman < Der Forster von Konradsreuth . Aesthetisches : bespreking van drie werken over aesthetiek (Arthur Drews).
— Ein neuer Sienkiewicz : bespreking van Sienkiewicz' laatsten roman
c Krzyzacy . (de Ridders van de Duitsche orde) : alweer een prachtig,
gloeiend, grootsch stuk uit de geschiedenis van Polen (XIV e-XVe eeuw)
(Josef Flach). — Voorts letterkundige brieven uit het buitenland,
overzicht van tijdschriften, boekbeoordeeling.
Zeitschrift far Socialwisschaft, 16 Januari 1901.
Op twee artikels van deee afleveiing willen wij hier de aandacht
vestigeri : Das Gebe Gefahr door M. von Brandt.
Zekere nijverheidstakken lijden onder de mededinging van China
en Japan, zegt schrijver. Maar het gele gevaar moet men toch niet
overdrijven. Wel is waar kost de arbeid in het Oosten' bijna niets,
maar men heeft er ook 3 of 4 man noodig om 't werk of te leggen
dat door een Engelschman wordt gedaan.
De mededinging,kracht ligt veel meer in de bekwaamheid der arbei-ders, in de machinen en de kapitalen waarover de nijverheid beschikt.
In Amerika wint het' werkvolk meer dan hier, en toch zijn de Vereenigde Staten onze bijzonderste concurrenten. D r Friedr. Prinzing begint
eene reeks artikelen over 'Die eheliche Fruchtbarkeit in Deutschland.
In een eerste artikel bespreekt hij de oorzaken van het min of meer
groot getal kinderen. , De zedelijke oorzaken en de willekeurige beper_
king aan leant gelaten zijn er b'jzonder twee rOenen aan te wijzen
den duur van het huwelijk en den ouderdom der echtelingen, bijzonde r
der. vrouw.
Volgens onderzoekingen van Rubin en Westergard bedroeg' te
Kopenhagen het getal kinderen (daarbij gerekend de gestorvene) voor
een _huwelijksduur van
15 — 25 jaar
o — 5 jam 1,18
4,46
1 0 » 2,631
25 . en meer 4,94
5.10
1
I
to - 15 » 3,64
Volgens de berekeningen van Boeckh was het middelmatig getal
kinderen te Berlijn in 1885, ingezien den ouderdom der vrouw bij
het huwelijk
30 •-- 33 jaar' 2,93
20 jaar 5,53
boven 35 » 1,34
4,88
20 - 1,25
25 — 30 • b , 4,11
Op loon huwelijken waren er kinderloos, ingezien den ouderdom
der vrouw bij 't huwelijk :
30 — 35 jaar 211,1
- - 20 jaar 73,5
boven 35 > 478,6
20 - 25 . 96,7
25 -- 30 _,, 135,1
162,6
middelmaat
Civilta cattolica. 5 Jan. 1901.
Hoop en vrees. De nieuwe eeaw neemt de
erfenis over der_ weggestorvene ; 't is op dien erfschat van goed en
van kwaad dat schnjver ziine verwachting .2n steunt ; het kwa q d is
namelijk de uitsluiting van Christus uit de , maatschap2ij, de regeering,
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de beschaving ; — het goed de uitbreiding van den godsdienst, en
de warme terugkeer tot de Kerk. Schrijver haalt de woorden aan van
Pius IX in 1873. a Wanneer zullen de dagen der kwellingen een einde
nemen ? Dit zal ik u zeggen : Wanneer aan de betoogingen van godsvrucht, gehouden in de kerken, de werken van buiten uitgevoerd zullen
bean twoorden..
Paris en Rome, na het sluiten van het Concordaat (Aug. i8o1),
S. toont aan dat het onbillijk toevoegen der a Articles organiques » minder
het werk was van Napoleon, dan van zijne omgeving en wel voornamelijk van den afgevallen bisschop Antoon Talleyrand. Rome
echter ging met ;weer rechtzinnigheid het' werk van het concordaat te
gemoet. S. onderzoekt breedvoerig art. I (voorwaardeliike vrijheid der
kerk in Frankrijk) en XIII (wettiging van het bezit der kerkelijke
goederen), hi.) haalt een aantal onuitgegeven stemmen der kardinalen
aan tegen deze artikels, welke echter door de meerderheid en ook
door den Paus goedkeurd en bevestigd werden.
De maatschappelifke werking- der katholzeke jeug-d. Dit is een
kort overzicht van de groepeering der katholieke jeugd, in de verschilllende landen. Italie heeft zijne societ y della a Gioventia Cattolica >>,
gesticht in 1867 ; zijne << Federazione Universitaria . ontstaan te Nape's
in 1892 met » La Vita Nuova . als orgaan : verder nog de a Sezioni
Giovani dell' Opera dei Congressi .. — Frankrijk bezit a L'association
Catholique de la Jeunesse francaise, in 1886 door graaf de Mun
gesticht, met de a Revue de la Jeunesse catholique . als orgaan. Verder
de « Commission des patronages », — « La Jeunesse de l'Union
nationale . gesticht door den E. H. Gamier, en Le Sillon, Wiens
duel is eene grootere toenadering te brengen tusschen de priesterlijke
en de leeke jeugd. Voor Belgie, waar de kath. jeugd met eene « verrassende werkzaamheid in de maatschappelijke werking treedt . spreekt
schrijver vooral van de 0 Societe gènêrale de Bruxelles », van de menigvuldige tijdschriften der jeugd, alsook van de gymnastiek- en wapeIisocieteiten. In Engeland noemt zij de . Catholic social union » gesticht
door card. Vaughan, « de Catholic medical student's society . van Edinburg, de « Catholic Joung men's Society . gesticht te Limerick in Ierland
(1849) enz. — Spanje heeft zijne tallooze Congregazioni's Centri's,
Athenei's en Academies. — In Portugal richtte card. Jacobini, in 1893
de societeit der kath. Portugeesche jeugd op, die reeds zeer bloeiend
is. Zwitserland telt de krachtige a societeit der Zwitsersche studenten .
in 1841 gesticht, met de a Monat Rosen . in drie talen uitgegeven,
als orgaan, alsook verscheidene andere vereenigingen die de beroemde
a Pius Verein . vervangen. Ook in Oostenrijk is er eene ontwaking
der kath. jeugd; studentenkringen bestaan er in al de Universiteiten,
en men is er bezig onder de kath. met het stichien eener vrije Universiteit te Salzburg. Duitschland bezit de machtige a Studenten
Vereine » met 3560 leden en de a Akademische Monatsblatter . als
orgaan, en de o Studenten-Verbindungen . met 4500 leden, verder kath.
koopmansvereenigingen, een groot aantal kringen voor de werkmansjeugd, door den E. H. Hitze gesticht. — Voor Polen noemt schrijver
de sodales marcani van Lemberg, en hunne gelijken van Cracovie.
Schrijver eindigt met een blik op de kath. jeugd van Zuid- en NoordAmerika, waar ook hare werking de aandacht vestigt der Katholieken
en zelfs der Protestanten.
19 Jan, 1900.

La Chiesa e it cattolzcismo Liberale. — In hunnen Herdelijken
Brief belaandelenr de Engelsche Bisschoppen met Kardinaal Vaughan,
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dit onderwerp van passend en algemeen belang ten huidigen ,clage. In
meesterlijke opvatting en in sierlijken vorm bewijzen zij 's Pauzen
recht tot onderrichten, en de Onfaalbaarheid in geloofs- en zedenleer.
Della Stela del Foro e della such Iscrizone Arcazca. — Vervolg
van kritische studien. — Het werk van De , Sanctis, professor aan
Turijnsche Hoogeschool, over den Lapis Viger » telt onder de uitstekendste van dien aard. Meer vastheid nochtans gevoelt men in
't weerleggen der anders-denkenden, dan in het staven van zijn eigene
meening.
Il Papa e le Associazioni Religiose in Francia. — De brief
van Leo XIII - aan Kardinaal Richard wordt door de Fransche pers, ter
titzondering der socialistische en radicale hooggeprezen.
Hooggetinte liberale bladen verdedigen 's Pauzen politiek ; die
algemeene goedkeuring nochtans kunnen de Italiaansche liberalen moeilijk
verkroppen.

ONIROEPER.

In Musica sacra 3 en - 4 komt een overzicht voor der , examens
voor kerkmuziek gehouden te Mechelen. De leerlingen slagen uitmuntend.
De aanstelling tot organist schijnt menigmaal door verschillige eerlustige
kosters verhinderd te worden.
De Nederlandsche Spectator 49, geeft een overzicht van het
Amsterdamsche Jaarboekje voor I9o1, met een tal van historische bijzon' derheden, o. a. over de vraag der kroon van het Amsterdamsche wapen,
‘ voor -de maatregelen in 178o genomen om aan Engeland het hoofd- te
kunnen bieden, enz., enz. Maar toch verzoekt de redacteur can meer
koopers, ten einde het boekje te kunnen vervolgen in 1902.
Invloed der keuken op de poesie. — 't Schijnt dat er een nauw
verband bestaat tusschen deze twee. Dit leert toch Georges Renard,
professor aan het Conservatoire des Art y et Metiers, te Parijs, in zijn
werk La Ille'thode scientzfique de l' Histoire litte'razre. Zoo vindt hij een
samenhang tusschen het hedendaagsch verspreid gebruik van thee en
pudding en onze smaak voor Shakespeare en Dickens.
Studentencongres. — Den 24 Maart richten de studenten der
Gentsche Hoogeschool een Congres in om de trapsgewijze vervlaamsching
hunner hoogeschool te bespreken. Able Vlaamsche studenten en belanghebbende n worden er op uitgenoodigd. Te dezer gelegenheid zal er dien
zelfden dag eene groote onpartijdige meeting gehouden worden, waarop
redenaars uit Gent, Antwerpen, Brussel en Brugge het woord zUllen
voeren.
Cyriel Buysse, zegt De Hollandsche Revue van Januari 11., heeft
« het met zijn taal niet verder dan een soort van Vlaamsch patois, tot een
dialekt gebracht, dat het frissche en het naïve van een echte Volkstaal
mist... Buysse liet zijn rustieke boerenkunst der Vlaamsche landen in
den steek en ging heerenkunst maker... Voor dat soort kunst had hij
den aanleg en de kracht niet. En Coen was 't ook in eens uit. Cyriel
Buysse daalde tot den rang van `een tijdschrift-novellist af, zooals Holland
ze bij kudden heeft. »
Van Johannes Jorgensen (zie D. W en B., Januari Igoo), is
onlangs eene nieuwe brochuur verschenen_:' « Een Apostel », levensbeschriiving van P. Damiaan. Wij laten de eerste bladzijden volgen :
. In zijn roman The Christian — die overigens zonder rede dezen
veelbelovenden naam draagt ; want verre van den Christen te beschrijven,
schildert hij nauwelijks een Christen — vertelt Hall, Caine den ontzaggelijken indruk in-Londen verwekt, door den dood van Pater Damiaan,,
Dit wordt uit andere bronnen nog bekrachtigd. Eensgezind vethieven de
Engelsche bladen den jongst ontslapen , ten hemel; ja het anglikaansche
Church Times verklaarde zelfs dat Pater Damiaan c door heel het
moderne Christendom gecanoniseerd was. » Met duizenden werd zijne
photographie verkocht, en niet alleen in . Londen, maar ook in de andere
groote steden des lands, moest de politie de menigte uiteen drijven, die
zich verzamelde voor de boekwinkels, waar het beeld werd' uitgestald.
En wat zag men op deze photographie?
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Men zag een doodzieken man, liggende op een armoedig leger in
eene schamele hut, uit planken saamgetimmerd. Het aangezicht droeg
het merk van lange pijnen, en was gelijk de handen, die over de deken
lagen, met vreeselijke wonden bedekt. Deze man, die hier in een afgelegen,
hoeksken van den wereldbol naar den dood wachtte, was de katholiekemissionaris Joseph de Veuster — met zijn ordensnaam Pater Damiaan —
die melaatsch onder de melaatschen was geworden, die zestien jaren:
hun geestelijke herder was geweest en die eindelijk voor hen zijn leven
ten beste gaf.
Dit beeld verdrong in gene dagen al de beelden van mooie danse.
ressen en sterke boxers uit de vensters der Londensche boekwinkels, en
duizende menschen kochten het, zooals men op andere tijden het beeld
koopt van Cleo de Mêrode. Het drukke, wellustzotte Londen boog eenige
ernstige stonden voor het beeld van een man van smarten. En zelf de prins,.
van Wallis stelde zich aan het hoofd van een comiteit, dat voor doel had
Pater Damiaan's leven en werk op de weerdigste wijze te huldigen. D
H. Sienkiewicz heeft een nieuwen geschiedkundigen roman uitgeegeven ; Krzyzacy (De ridders van de Duitsche Orde).
Sienkiewicz, door en door een Poolsche vaderlander, heeft de gebeurtenissen van zijn nieuw werk gekozen in den bloeitijd van Polen, toen,.
in 1410, koning Wladyslaw Jagiello, bij Tannenberg en Grunwald, de
Duitsche Orde versloeg. Deze het op 't slagveld haren hoogmeester en
-50,000 man.
Wereldtaal. — Nog altijd gekijf over de taal die moet dienen voor
de internationale betrekkingen : J. M. Schleyer stelde 't Volapiik voor;
Leon. Bollaks de langue bleue, Julius Lott de ling_ ue international..
Velen rneenen dat we daarom geen kunstmatige taal noodig hebben,
eene natuurlijke taal is beter. Welke? Tot voor eene halve eeuw had het
Fransch de meeste kans, nu is het 't Engelsch of 't Russisch. Prof.
Hermann Diels meent dat, om politieke reden, 't Latijn te verkiezen is,
niet het philologenlatijn, maar een frisch, modern nieuwlatijn (Deutsche
Revue, Januari 1901).
Ideènverkoop. — Te Leipzig verschijnt een tijdschrift : Die latewaarin onlangs de volgende aankondiging voorkwam
c Origineele gedachten, ook ontwerpen voor romans, novellen en drama's,
reeds in kapitels gedeeld, worden aangeboden door een wel geoefend
schrijver van jaren.

rarische Praxis,

Bakkersrekening. — In het zooeven verschenen werk van Victor
Ottmanns over Casanova de Seingolt vinden wij de rekening van een,
geletterden bakker c Praenobilis ac amplissimus dominus de Casanova
debet infra scripto ante iter dresdense pro semulis et pane 3 fl. 32 kre
pro quibus petit Theodorus Seifert, civis ac pistor. Duxovy die 7. Octobris 1790 ».
Amerikaansche Tijdschriften. — De Amerikaansche briefwisselaar van Das laterarische Echo (15 Januari 1901, bl. 504) i klaagt dat
c de Amerikaansche tijdschriften op weg zijn prentenboeken voor groote
kinderen te worden. Wie naar den omvang en het pronkvolle, veelal ook
werkelijk kunstig afgewerkte, de waarde van den inhoud wilde schattenr
zou wel bedrogen zijn, want de teekenaar speelt nu de groote rol, de
schriiver moet zich beperken tot den uitleg der beelden. z,,
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Lemmens. — Bij het kerkelijk huWelijk van koningin Wilhelmina
met hertog Hendrik van Mecklenburg, op het oogenblik dat het jonge
paar zich van de knielbank verhief om na het gebed de kerk te verlaten,
stemde het orgel aan : La Marche pontificale van M. Lemmens.
Toonkunst. Te Mainz zal midden April een concert gegeven
worden, dat eeinge dagen zal Buren. Het Bestuur zegt daarvan « Wij
willen gees pronkfeest geven met allerlei uiterlijken opschik, maar een
Sal feest, voor den geest
Op dit stille feest worden, onder andere werken, alle negen simfonieen van Beethoven uitgevoerd!
En bij ons ?....
Nobelprijs, — Eenieder weet dat Alfred Nobel een fonds gesticht
heefi van too,000 kronen, uit te betalen aan het beste letterkundig werk,
binnen 't verloop van hoogstens 5 jaren in de wereldlitteratuur verschenen.
't Is de Zweedsche Academie die belast is met het toekennen van den
prijs. Voor de belanghebbenden ware het nuttig te weten wat die i8
doorluchtige Academieleden zooal over kunst en letteren denken. Hun
woordvoerder, Prof. Esajas Tegne'r, zegt o. a. 't volgende : Smaak en
letterkundige scholen > zijn zeer onbestendig; op het ruwe naturalisme
van de jaren 8o volgden het symbolisme en zijn geestverwante richtingen
die zich hoofdzakehik tot doel stelden het onverstaanbare kunstig te
idealiseeren. Uit de realistische koudwaterstroomen is een onzuivere mist
opgestegen, waardoor keen men van het heldere, reine zonnelicht slechts
een -matten weerglans ziet. Evenwel hopen en verwachten wij, dat er een
tijd in aantocht is, die ons de onbevooroordeelde waardeering van het
schoone in elke opduikende kunstopvatting zal mogelijk makes. Het
eeuwig-schoone is een vluchtige schim. Zij die ons luidst toeroepen dat
zij het vhedend phantoom in hun macht hebben, verdienen niet altijd
meest geloof. Het schoone in zijn volkomen vorm heeft voorzeker nog onbekende ruimten voor onze blikken te onthullen. Nochtans, hoe de grenslijnen op den weg der literaire smaaksverfijning ook veranderen mogen,
nooit zal men de palen mogen overschrijden, die onschuld en zedelijkheid krachteris onwrikbare wetten hebben geplant.
Onderscheiding. --Wij vernemen met genoegen dat onze geleerde
medeweiker, de zeer eerw. heer I. Van Ongeval, leeraar in het Seminarie
te Gent, kanunnik genoernd is van Sint-Baafs alhier. Hartelijke gelukwenschen.
t Verdi is de eeuwigheid ingegaan. Zijne werken zullen niet als
een schaduw verdwijnen. Zij zijn daartoe te karakteristiek. Zij schilderen
zijn leven, zijn tijdperk, zijne nationaliteit. Toch rekende hij zich zelven
niet tot de genieen als Palaestrina, Marcello, Leo Dinante, Pergolese. Hij
sprak zelfs eens schriftelijk aan Hans von Billow den wensch uit zich
een zoon van Joz. Sebastian . Bach te mogen noemen. Want « notre
hole aujourd'hui abatardie, menace de disparaitre
Giacomo Verdi, was de zoon van een herbergier op een klein dorp
bij Busseto in Parma, geboren den 9n October 1813, toen Parma- tot
Frankrijk behoorde. Hij ontving een nederig onderwijs en werd afgewezen op het conservatorium te Milaan, in 1833.
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Weldra werd deze dwaling ontdekt. Lauweren van alle soori omkransden weldra zijn hoofd. Lof, eer en geld vloeiden van alle kanten.
Hij besloot zijn leven als bezitter van een groot landgoed en kasteel,
alles zelf door hem bestuurd, als lid van de wetgevende kamer, waarvan
hij, kun stenaar zijnde, een natuurlijken afkeer had, 'en als weldoener
der menschheid, door de gronding van een liefdegesticht.
Zijne werken zijn even tali-1.)k als algemeen bekend en schitteren
door hunne dramatische waarde, hunne verscheidenheid van kleur en
uitdrukking boven die van Rossini, Donizetti, Bellini.
Het was bijzonder Rzgoletto wat hem zijne eerste en groote populariteit verschafte.
Van 1839 tot 1894 schiep hij niet minder dan 28 opera's en een
Requiem ter eere van Manzoni, wat op een muziekfeest te Keulen,
tijdens Hillers bestuur, voor een tiental jaren werd uitgevoerd, toen de
classische componist van Die ZerstOrung jerusalems, om iederen prijs
Richard Wagner van zijne conceit-programma's wilde uitsluiten. Don
Carlos (1867) werd voor het Fransch tooneel geschreven. Dam in beproefde
de meester eene wending, welke eenigszins eene verloochening was van
het Italiaansch karakter, wat in Aida (0 891) nog meer werd verzaakt.
Ondertusschen vereerde hem Ismael-Pacha daarvoor met Ith,000
franken, en dit werk deed de rondte door Europa. Voorzeker is het meer
verzorgd, met velerlei nieuwe harmonieen verrijkt en van de andere zijde
met minder banaliteiten bezwaard- dan alle andere Italiaaasche opera's.
Doch vele critici zijn van meening dat de componist hierin ook zijn
eigenlijk karakter was te buiten gegaan.
Op zijn 8oe jaar gaf hij zijn Falstaff; immers ook Wagner en Rossini
schreven komische opera's! Doch dit werk bleef bij de nieeste andere
achter staan.
Zijn laatste werk was een liefdew erk : 400,00o franken ter stichting van een toeviuchtsoord voor ongelukkige toonkunstenaars.
?doge hij in de, eeuwigheid het loon ontvangen, wat zulk eene edele
kunstenaarsziel verdient.
t Aristide Dupont, advocaat te Brussel, medewerker aan Avenir
Social en Justice Soczaie. — Lissagaray, gewezen communard en
hoofdopsteller van La Bataille. — Zenobe Gramme, te Bois-Colombes, bij Parijs. Hij was een gewezen werkman-schrijnwerker, in Belgie
te Jehay-Bodegnee geboren ; hij vond de nijverheids-dynamo uit, deed
veel voortgang maken aan de electriciteit (verlichting en drijfkracht),
en verhief zich tot den hoogsten stand. Hij was commandeur van de
Leopoldsorde. — Hertog Albert de Broglie, gewezen minister en
ambassadeur onder Mac-Mahon, een der scnitterendste schrijvers der
Fransche katholieke letteren. Hij werkte mede aan den Correspondant sedert 1848 ; hij schreef Etudes morales et litte'razres (1853),
Histoire de l'Eglise et de l'Empire au Ire siècle (1856), Secret du

roi, Frederic II et Marie-The'rdse, Frederic II et Louis XV, MarieTherese imperatrice, enz. enz. Hij zetelde onder de 40 onsterfelijken

der academie francaise. Hij was geboren in 1821. — Ch. M. Dozy,
stadsarchivaris van ,Leiden, schrijver van belangrijke historische werken.
— Henri de Bornier, schrijver van La Fille de Roland, L' ApOtre,
France d'abord, enz. — Weduwe Eluse Caro, zelf schrijfster,
onder andere van Le Pe'che de Madeleine. — Sophus Schandorph,
Deensche schrijver en dichter, 64 jaren oud.

HET LANDLEVEN IN DE LETTERKUNDE.

V. — Frankrijk.
N het dicht ineengegroeide bosch van GeorgesSand's letterkunde, kwamen ons hare landelijke werken voor, als zoo vele open t)laatskens, vol- groene halmen en wuivende twijgen, waar
de vogelen des hemels in vrijheid hun lied kweelen,.
waar eenvoudige bloemekens geurig uit den grond
spruiten. Het werk van Rene Bazin, dat wij thans gaan
ontleden, vraagt zulken 'voorbereidenden arbeid niet„
zulk worstelen en wringen door takken en doornen
heen, om de rust van het frissche groen te bereiken.
Bij hem is het landschap altijd lachend en vriendelijk, de hemel helder en mild, de lucht gezond
en koel.,
Bijna eenige uitzondering in de letterkunde der'
negentiende . eeuw — in de romanletterkunde van
Frankrijk ,althans — deelen _zijne werken niet in de
heerschende gebreken van hunnen tijd. Zij kennen
noch de wulpscheid, die den atmospheer verpest, noch
den knagenden gier van den twijfel. — Een ongestoord geloof, een volkomen evenwicht tusschen de
vermogens, gezondheid van strekking en gewaarwording, van hart en geest," zachte levensvreugd,
getemperde weemoed, ziedaar de kenmerken van
dezen weldadigen, minnelijken schrijver.
Niet dat zijne helderheid ooit in onverschilligheid
of gewoonheid overga. — Niets is fijner dan deze
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fijne geest, keuriger dan deze stijI, die voor de minste
schakeeringen bijna kleurlooze tonen bijbrengt. —
Gelukskind, geboren in het geloof en als geboren
voor het succes, weet Rene Bazin veel doorzicht
te paren met licht gewekte ontroering, de raadselen
van den geest aanschouwelijk te maken in beeiden
uit het leven, de eeuwenoude waarheden te dossen
in het sierlijkste kleed van nieuwere vormen.
Want een echte kunstenaar, een moderne schrijver is deze overtuigde katholiek. • Met al de liefde
van den schoonheidsminnaar koost en streelt hij zijne
beelden ; met al het fijne en buigzame der moderne
taal drukt hij zijne ideeen uit; maar ook hij blijft
van zijne eeuw door zijne bezorgdheid voor nooddruftigen en bedrukten, ook hij heeft de klagende
stem van 't 211-isereor hooren klinkén en denkt op de
zwoegende 'arbeiders der stad, zelfs als hij het frissche
groen van 't land geniet; ook hij is van zijn ras, van
zijn stam, en beoogt het vooruitzetten van een
gedacht, al scbijnt hij enkel bekommerd om letterkundig werk te leveren.
Wij hebben bij Georges Sand gezien dat dit
de hoofdtrek is van het Fransch verstand; maar, terwijl deze geestesbezorgdheid noodlottig was' voor de
vrouwelijke auteur, werkt zij enkel weldadig bij Rene
Bazin Hij is geen verdwaalde op den aardbodem
hij staat op vasten, bekenden grond, in 't voile licht
der wdarheid. Er is klaarte in zijnen geest; vrede
en warmte schuilen in zijn hart; en daarom kan zijn
oog met des te meer liefde en medelijden waren
over zijne zwoegende, dolende broeders.
Aan deze helderheid van begrip, aan deze gulheld van gemoed, dankbn wij eenige schoone'romans-:
de eersten, uitsluitelijk letterkundig, schilderend of
het dichterlijke van de natuur — La Sarcelle bleue,
Les Noellets; » — of het innig familie- en gevoelsleven, « Mme Corentine, een pereltje van fijne
zielsontleding. In 4: De toute son arne, » een edel en
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verheven werk, verscheen vooreerst de maatschappelijke bezorgdheid en eindelijk onderzocht Rene Bazin
het vraagstuk van het landleven in zijn laatsten en
misschien heerlijksten roman « La Terre qui meurt. »
Even verre blijvend van de romantische overdrijving van Georges Sand, van de realistische platheden
der Duitsche school, behandelt de Fransche schrijver
hier een der gevoeligste kwesties van onzen tijd : het
voortbestaan of niet van den landbouwgrond, bijgevolg
van den boerenstand, in ons overbevolkt Europa.
De boerenstand is de grondslag der samenleving.
Het is of het leven, het gezonde geestelijk leven van
een yolk, voortkwam uit dezen, wier taak het is aan
hunne landgenooten het brood te bezorgen, dat het
stoffelijk leven onderhoudt.
Van groot belang is dus de vraag, of die grondvest der maatschappij, ja of neen, in ons owl Europa,
zal te niet gaan. Van groot belang ook voor de
letterkunde, die zoo vele frissche, gezonde ingevingen
vroeg aan het landleven.
Dat Rene Bazin zulk een onderwerp koos tot
stof van een schoon en verheven werk, een kunstwerk
onder alle opzicht, spreekt voor den adol van zijn
geest, voor het verre zicht zijner opvattingen, voor
de warmte van zijn hart.
Doch hoe heeft hij de vraag beantwoord ?
De titel zegt het reeds, en het droevige van
eindwoord, het diet) weemoedige van de oplossing
is in strijd met 's schrijvers gewoon optimisme„ Des
te treffender blijft de indruk. Niets is aandoenlijker
dan weemoed bij levenslustigen. Van een grauwen
hemel verwacht men enkel halve tinten, zacht „eschemer, zwevende lijnen; maar een blauwe hemel, schielijk
overtrokken, verrast en doet pijnlijk aan. Zoo verrast
ons de weemoedige toon van dit werk bij de gewoonlijk heldere, lachende natuur zijns schrijvers.
Ook een Duitsche schrijver heeft de zelfde stof
met de zelfde noodlottige gevolgtrekking behandeld.
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Het is Rosegger in zijn schoonen roman :- €jakob, der
letzte Leeriijk zal het zijn de twee werken nevens
elkander te I stellen, ten minste onder letterkundig
opzicht, want oordeelen of hunnè zwaarmoedigheid
gewettigd is of niet, gaat onze bevoegdheid te buiten.
Ze,er gelukkig werd de titel van het Fransche:
boek gekozen. Deze the': spreekt, schildert. Inderdaad, niet ,pachter Lumineau, of een zijner drie zonen
is bier de held : de ware held is de grond, de warme,
voedende, vruchtdragencle vadergrond, — de lang-gekende, langbeminde, altijd vertroostende moederaarde.
En deze begeeft den landman! deze sterft!
het- pathetieke, al het ' diep weemoedige; ,eigen aan
eindi_gende dingên — aan den avond, aan het najaar,
klinkt reeds in Clen titel , en
aan den ouderdom
grijpt den lezer aan. Als' verpersoonlijkt is hier degrond, en zijn sterven is aandoenlijk als het sterven
van eenen persoon, neen, niet alleen van eenen
persoon; als het uitsterven van geheel een gezin„,
van gansch eene volksklasse.
Want dat is het belang van het boek, zijne hooge
weerde, zijne overwegende beteekenis : het beschrijft
een heelen toestand, de crisis van onzen tijd, een,
keerpunt in de samenleving. Is het 'bestaan op den
buiten onmogelijk geworden? Moet de bodrenstand
in t Europa ten gronde gaan? Zal ons oud ,werelddeel voortaan op de krachten,berusten van nieuwere,
jongere gronden? Zoovele vragen door den schrijver gesteld, en met welke Meesterschap! Hoe aandoenlijk beschrijft hij ons deze economische onwenteling, dat losrukken van den , boer van den bodem
aan wien hij gehecht is door zulke taaie wortels
het dagelijksche heilige, innige verkeer met zijn land,
heel het verleden der voorouders in gemeenschap
gesleten met den grond!
Luistert naar deze woorden : -« Ter wille van
Francois, was de Fromentiere niet meer het gezegend
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oord, dat alien beminden, verdedigden, dat niemand
zocht te ontvluchten. Hoe vele moeders, kinderen,
voorouders, vereenigd in de vreugd of gelaten in de
smart, hadden niet geleefd in dat ruim vertrek, waar
het huisgezin, op dit oogenblik, verzameld was! Welke
ontelbare geslachten waren niet gewonnen, geboren,,
gevoed geworden in die hooge bedden, ginder, langs
den muur! waren er niet gerust gaan slapen hunnen laatsten slaap! Men had daar geleden en geweend;
men was, er niet ondankbaar geweest. &ansch een
woud ware herrezen, hadde al- het hout weer wortel
kunnen schieten, dat lieden, van den zelfden naarn
in deze schouw hadden verbrand. Wat zou er voortaan van de afstammelingen geworden ? »
En deze beschrijving van den -boer met zijn
land vergroeid.
Hij is bezig op zijn koolveld.
« De pachter werkte snel en zonder poozen,
gelijk een jong mensch. Hij stak zijne hand uit,
en de bladeren, met een gerucht van brekend glas,
knakten tegen de koolstammen aan, en vielen in
hoop onder 't verduisterend gewelf, dat de voren
bedekte. Hij was gehuld in deze schaduw, waaruit
de klamme wasem van den grond opsteeg, verloren
tusschen de breede, fulpachtige, warmslappe bladeren, door roodgestriemde , ribben geschraakd. In der
waarheid, maakte hij deel van dien wasdom en men
had moeten zoeken om den rug zijner jas te anderscheiden van het groen en blauw wiegelen van zijn
veld.... Hij voelde zich thuis op den grond, ,dien
hij als zijn eigendom aanzag, dien zijn stam, krachtens eene onbepaald verlengde verbintenis, had bewerkt. Rond hem vormden zijne koolen een uitgestrekt vierkant zware en machtige golven, wier
kleur bestond uit alle vereenigde -blauwen en purpers en uit de weerkaatsing- der dalende zonne.
Ofschoon van zeer hooge gestalte, dook de pachter
halflijf, gelijk een schip, in deze dichte en levende
zee. »
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« Van verre bezag hij zijne Fromentiere met
de aandacht van dezen, -die gansch hunne liefde
vO6r zich hebben. Tusschen de stronken der olmen,
op- eenige honderde meters afstand -ten zuide, schitterde het bleeke, afgewasschen roos der tichels, in
onregelmatige vormen. De wind bracht het geloei
aan van het thuiskomend vee, den reuk der stallen,
dien van kamillebloem en venkel, aan 't dorren, op
de dorschvloer. Voor minder nog, was heel het beeld
van zijn goed voor de ziel van onzen pachter gerezen.
Kan men beter het innig verkeer schetsen van
den landman met zijn land? — Door deze aanha-ling leeren wij ook de schrijfwijze kennen- van
Rene Bazin; want een gansch nieuwen vorm van
landelijken roman geldt het hier. Niet het trouwe
weergeven van landelijke gebruiken, het machtig
scheppen van landelijke typen is de eerste bezorgdheid; zelfs niet het keurig schrijven eener frisscheidylle, hoewel het werk door hooge dichterlijkheid.
uitmunte. Neen; als echte negentiendeeuwer, als
echte Franschman daarbij, heeft de schnjver veel
eerder een sociaal, dan een letterkundig doel voor
oogen, zoodat heel het belang ten slotte neerkomt
op den grond.
En dit joist verleent aan het werk eene wondere
eenheid, geeft het zijne oorspronkelijkheid, zijne
hooge kunstweerde. Personages en omgeving smelten, om zoo to zeggen, ineen , en laten den lezer
onder den grootschen indruk van een gevoel en
een gedacht.
ook mag dit boek eerder een landschap dan een
opstel heelen landschap met breede lijnen, wijde
vergezicshten, eentonige groene vlakten, waar het leven
niet hevig en opbruisend - is, maar kalm en diep, zoo-als de natuur.
Toussaint Lumineau, pachter van de Fromentiere,
heeft drie zonen : Mathurin, Francois en Andre of
Driot. — De oudste, een soort van reus, een echte

HET LANDLEVEN IN DE LETTERKUNDE. 231

boer naar lijf en ziel, een landman in merg en been,
gelijk zijn vader, en, zooals hij, hartstochtelijk verkleefd aan het land, is, ten gevolge van een ongeluk, gebrekkelijk geworden, — « Zijn hoofd, breedgebouwd, met rosse haren overgroeid, kroop tusschen
de schouders, nu zelven opgetrokken en zwaar
geworden. Het machtige bovenlijf, de lange armen
en handen verrieden eene kolossale gestalte; maar
als deze reus zich tusschen zijne krukken oprechtte,
zag men een romp gansch ineengezakt, gansch
mismaakt, en twee beenen, die slap en krachteloos
hingen. Dit worstelaarslijf eindigde in twee uitgemergelde spillen, nauvvelijks bekwaam om het lichaam
eenige stonden te schragen en waaruit het leven
langzamerhand, maar onverbiddelijk, terugtrok. »
Mathurin was niet altijd zoo geweest. — ,K Zes
jaren vroeger, was hij uit het leger thuisgekomen,
prachtig zooals hij vertrokken was. Drie jaren kazerne
hadden niets vermocht op zijne wilde natuur van
echten boerenjongen, op zijne ploeg- en oogstdroomen,
op de geloovige gebruiken, die hij geerfd had van
zijn ras. » - Toen, was hij verliefd geraakt op eene
dochter van Sallertaine, Felicite Gauvrit, van de
Seuliere, een schoon, struisch, wat frank boerenmeisje.
Op zekeren avond, dat hij van den meulen van
Challans, in zijne ledige kar terugkwatn en met
Felicite, die nevens hem zat, praatte en schertste,
sprong het paard in eens op zij, door eenen tak, in
den donkere, gezweept. Felicite wilde uit de kar
springen. Mathurin belette Naar en wierp zich vooruit,
om het paard met den toom te vatten. Doch hij
miste, viel voorover en de kar reed over zijne
beenen. Acht maanden lang hoorde men hem huilen
van smart. Nu lijdt hij niet meer; maar de dood is
in zijne leden. — « Nutteloos, aanschouwt hij den
arbeid, waarvoor hij geboren was en dien hij nog
wanhopig bemint.... De ziel is als het lichaam veranderd. Zij is gesloten. Hij is hard, .hij is achterdochtig,.
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hij is kwaadwillig.... Eene zaak alleen vermurwt,
nog dezen gebrekkelijke' : de velden Zien van zijn
goed, het ploegwerk van zijne ossen, het zaaien
waaruit haver en koorn -zullen opschieten, de vergezichten waar hij het voile leven heeft gekend.
Gansch verschillig is pachter Lumineau's tweede
zoon, Francois « — Van middelmatige gestalte,
mollig, rooskleurig, onbezorgd, Francois was geen
groote liefhebber van den arbeid. Liefst verkwistte
hij zijn geld met de merkten en kermissen af te
loopen. Al tiet kwaad der kazerne had op dien.
jongen pak gehad. Overal, op de FroMentiere, volgde
hemn de gedachtenis der slechte plaatsen, die hij
bezocht had, een wantrouwen van -alle gezag en
een afkeer voor den harden, ongelijk loonenden
arbeid van 't veld. »
De derde zoon, Driot, dient nog in Algerie,
wanneer 'de geschiedenis begint; maar zijne terug-komst wordt in 't kort verwacht. Deze heeft den
boerenaard beter bewaard 'dan de losse, luie Francois.
is den grond verkleOfd gelijk Mathurin ; maar in
leger heeft hij fijner gewoonten en behoeften aangenomen, zijn geest is open voor moderne verbeteringen. Hij is niet meer de boer van den_ ouden
stem' pel in de afgezonderde Vendee. Zijne liefde voor
den grond is niet zoo blind, als , die zijner voorgangers.
Wie van deze drie jongelingen zal aen vader
opvolgen? — Green eon. Allen beurtelings ontvallen
den ouden pachter — wij zullen verhalen op welke
wijze. — De redding der « terre qui meurt, » zoo
bet mdding mag heeten, komt van eene andere
zijde van het ezvige weibliche en van de liefde.
Buiten zijne drie zonen, heeft Toussaint Lumi-.
neau nog twee dochters Eleonore en Marie-Rose,
of Rousille. Eleonore trekt op Franco,is; zij is even
schuw van den arbeid, even gewoon van natuur.
in Rousille integendeel bloeit de aloude boerenstam,
den- grond diep ingeworteld met zijne,taaie wortels

HET LANDLEVEN 'IN DE LETTERKUNDE. 233

van vrome godsvrucht, onvervalschte oprechtheid
en verharde werkkracht, — in zijne heerlijkste fleur.
Dit slanke meisje, zuiver en eenvoudig als de
maagdekens, die in de processies gaan, nog een
kind bijna, maar reeds vrouw- door de liefde en door
den ernst, vereenigt in zich al de kenmerken, al
de verborgene krachten van het ras.
In 't geheim, is zij verliefd op den knecht haars
vaders, Jean Nesmy, een vreemdeling
een « Dannion » een jongen van den Bocage. – Dit ander
deel der Vendee is door zijnen boschachtigen aard
in tegenstelling met het platte, groene Marais, door
de Lumineau's bewoond. Aan dezen jongeling
heeft zij haar trouw beloofd doch Mathurin, altijd
overal aan 't loeren, nijdig op alle geluk dat hem
ontzegd wordt, vooral in razerzij gebracht bij 't gedacht
dat een ander op de hoef zal meester zijn in zijne
plaats, heeft hunne liefde ontdekt. Hij stookt zijnen
vader op en doet Jean Nesmy schandelijk verjagen,
alhoewel de jong-en braaf en eerlijk zij. De verloofden
buigen voor het onweer, maar wijken niet. Jean
Nesmy gaat in zijn land weer dienen ; want hij moet
zorgen voor eene verweduwde moeder met haar talrijk kroost. Rousille zoekt vertroosting en weerbaarheid bij twee oude dochters, de gezusters Michelonne,
naaisters van Sallertaine.
Allerliefst worden deze drie vrou-wenbeelden
geteekend Rousille in al de bekoorlijkheid van
hare jonge, kuische liefde, de Michelonne's
Adelaide en Veronique oud en uitgedroogd in schijn,
maar jong nog in 't hart, door een ongerept leven,
door den schat eener. nooit voldane, nooit ten voile
geschonken liefde.
« Gij hebt gelijk, kleine, » zegt Adelaide, « bemin
uwen Jean Nesmy, bemin hem vurig. Bij hem is
uw geluk. Laat de tijd werken, maar wijk niet,
rnijne Rousille want ik ken er die, in hunne jeugd,
weigerden te trouwen, ter wille van hunnen vader,
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en wie het zoo veel moeite kostte hun hart te
dooden. Leef vooral niet alleen ; want dit is , erger
dan de dood. »
Rousille overigens heeft niet veel aansporing
noodig tot wederstand : « — 1k zal hun al mijn
geld geven, ja, dat aril ik wel; maar mijne vriendschap
blijft, waar ze gegeven is. Zij is zoo vast gezworen
als mijn doopsel. 1k vrees niet voor ellende; ik
vrees niet dat hij mij vergete. Den dag dat hij zal
terugkomen, — want hij heeft beloofd terug te
komen, — zal ik hem te gemoet gaan. Niemand
zal mij beletten. Al hadde ik gansch het « Marais 2
over te varen, al ware er sneeuw en ijs, en stonden al de meisjes van het dorp daar, om mij uit
te lachen, en mijn vader en mijne broeders om mij
tegen te houden, ik zal gaan!
« Rechtstaande, vertoornd, wierp zij hare -liefde
en haren wrok tegen de muren dezer kamer, ontwend luide woorden te hooren. Zij sprak voor zich
zelve, voor zich alleen, omdat zij leed. »
Deze standvastigheid zal de arme Rousille wel
noodig hebben ; want slechts op het einde, na vele
wisselvalligheden en ongelukken, zal zij hare liefde
bekroond zien ; zal zij den- welkomsgroet van haren
vader hooren : — « Viens, ma Rousille, avec ton
Jean Nesmy. » — Dit zijn de laatste woorden van
't boek, slnitend op eene nieuwe lente van vreugd,
van opstanding, van verjongd leven.
Doch wat al wedervarens voor dien tijd! Eerst
is het Francois, die met Eleonore, het heiligdom
van het thuis, van den ouderhaard, van de vaderlijke akkers, verzaakt, om in een naburig stadje
— la Roche — aan den ijzerenweg te gaan werken
en cafe houden. Het verraad, door Francois gepleegd
tegen den vadergrond, is beschreven in een der
schoonste kapittels van het boek : « — Le premier
labour de Septembre. » — Toussaint Lumineau, met
Francois en Mathurin, getrokken in een soort wagentje,
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gaan, met hunne vier machtige ossen, een stuk braakland omploegen. Francois, bezwaard door het geheim,
dat hij wel verplicht is mede te deelen, — want hij
vertrekt den eigensten dag — is sprakeloos.
c Die achter hem kwamen, de pachter en zijn
gebrekkelijke zoon, waren niet meer sprekensgezind;
maar hun geest ging niet buiten den engen gezichteinder van 't omringende landschap. Met eene zelfde stille
liefde, beschouwden zij de grachten, de hefboomen,
de veldkantjes, die zij voorbijtrokken ; de zelfde eenvoudige, oude dingen hielden hunne gedachten bezig,
en, bij hen, was de overweging het merk hunner
heilige roeping, het teeken van het roemweerdig ambt
van de levenonderhouders
Gansch verschillig zijn Francois' bezwaren, terwij1
zijn vader Mathurin, onder eenen boom, doet neer-zitten en zijne ossen aanzet tot den arbeid.
— q Zie dat de ossen goed recht gaan, Francois!
't Is een schoone dag om te ploegen. He! Hue! Noblet,
Cavalier, Paladin, Matelot !
Een zweepslag moedigde de merrie aan, die
voorop stond ; hare lenden kromden ; de vier' ossen
bogen hunne horens en spanden hunne schenkels ;
het ploegijzer, met een klank van gewette zeisen,
daalde; de grond ging open, bruinkleurig, in een
hoogen hoop, die al groeiende kruimelde en ineen viel,
gelijk water verdeeld door den steven van een schip.
De brave beesten vorderden wijs en recht hunnen
weg. Onder hun vel, door regelmatige siddering
verrimpeld, bewogen de spieren, zonder meer arbeid,
in schijn, dan hadden zij eene ledige kar getrokken
over eene effene baan. Ontworteld, gingen de kruiden
liggen : klaver, windhaver, weegbree, grassprietjes,
pimpernellen, geelgebloemde peulkiaver met bruine
doppen reeds doorspikkeld, varens gevallen op hunne
gevouwde twijgen, gelijk omgehakte jonge eiken.
Een damp steeg uit den koelen grond, verrast door
de warmte van den noen. VQoraan, onder de voeten
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der dieren, dwarrelde het stof. Het gespan reed vooruit
in een ros geschemer, waarin de vliegen wemelden.
En Mathurin, gezeten in 't lommer van den sorbeboom, beiag met een , blik van verlangen zijn
vader, zijnen broeder, de grijze merrie en, de vier
ossen van zijn goed, wier stuit verminderde op de
delling.
... Om -de terugkomst van 't gespan te groeten,
begon hij te « noten ». Met voile stem,hief hij rde
trage melopee ' aan, die iedereen, naar willekeur,
verandert en. versiert._Krachtig viogen de noten heen,
met bijzetsels eener kunst, zoo oud als het ploegen
zelf. Zij regelden den trecl 'der beesten, die er den
rhythmus van kenden; zij klbnken _ gelijk met de
'klacht der wielen op de naven ; zij gingen in de'
verte, boven hageri en , velden, verkonden aan de
lieden van de parochie, die buiten werkten,, dat de
ploeg eindelijk het- braakland opdelfde, in de *« ,Cailleterie » der Lumineau,'s'
Welk landelijk tafereel! Welke schoone beschrii=
ving van den eeuwenouden, altijd jongen, voedenden
grond! Is clit tooneel van onzen tijd, of van de dagen,
toen de dichter zong
Beatus ille qui procul negotiis,
[It prisca gens mortalium,
Paterna rura bobus exercet suis?

En het is die stond, dien Francois 'kiest 'om het
oucierhart te ye rsdheuren !
In 't eerst, kan de pachter aan zulk snood gedrag
niet gelooven ; 'maar allengskens dringt de overtuiging
binnen, en, in ',eene bui van verontwaardiging- en
toorn, sleept hij- zijn zoon mede naar het steedje van
Challans, naar een geNkeien deurwa,arder, die den
jongeling aan zijne niuwe plaats geholpen heeft,
— « Ik wil mijn jorigen bij mij houden,-Mijnheer
Meffray
De Mijnheer, een stedeling, een nieuw-rijke, is
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half bang van dien ruwen, kolossaal grooten, nog
sterken ouden pachter, maar hij veinst, en bewijst
hem toch, met zeemzoete woorden-, dat het te laat
is, dat de zaak niet kan veranderd worden. Thans
wellen uit het hart van den boer, « uit de diepte
van zijn sedert eeuwen christelijk onderwezen ras »,
deze verontweerdigde woorden :
- « Gij zult over hen moeten antwoorden, Mijnheer Meffray!
— Over wat?
- Waar zij heengaan, zullen zij alle twee verloren gaan. Gij zult antwoorden over hunne eeuwige
zaligheid. »
Men ziet hoe Rene Bazin het dichterlijkste natuurgevoel weet te paren met eene grondige opvatting
van 't boerengemoed, met zijne hartstochten en gewaarwordingen.
Als verslagen blijft de oude boer na 't vertrek
van zijn zoon. Waarheen zal hij zich wenden? Zijne
ossen bezien hem met stommen, niets verrichtenden
blik. Wel ontwaart hij tusschen de boomen, het kerktorentje van Sallertaine. — Maar neen! de pastoorr
de goede vriend, dien hij zoo gaarne raadpleegde,
kon hem niet helpen. Ha! dat de Marquis de la
Fromentiere daar nog ware! de eigenaar, de natuurlijke beschermer. Hij was niet bang, hij verist raad in
die zaken, die arme menschen niet begrijpen. Maar...
het kasteel is leeg! de band is gebroken tusschen
grooten en kleinen, tusschen heeren en landbouwers
Sedert acht jaar woont M. Henri, de oude vriend
van Toussaint Lumineau, met vrouw en kinderen,
te Parijs. En daarom sterft het land : omdat de boer
richting en bescherming mist. Het einde van 't boek
zal het maar al te wel bewijzen.
\Toor het ledige kasteel, gaat oo1 Toussaint Lumineau, in een oogenblik van verbijstering, zijnen flood
klagen. 't Is daar dat de kleine Rousille hem vindt
en zachtjes thuis brengt. En de pachter groet er
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... Es sont partis,
Mathurin, met de woorden
mais notre Driot va revenir! »
« Onze Driot komt terug! Op die hoop, op
dien troost bestaat heel het gezin gedurende eenige
weken van afwachtin-. En Driot komt terug, herneemt dapper den arbeid op het goed maar eene
leemte is in zijn hart en in zijn leven gebleven, uit
de afwezigheid van zijn broer-kameraad, Francois.
Hij kan zich thuis niet meer gewennen.
Daarbij is Mathurin's nijd , en afgunst weer op
de loer. Hij vreest dat zijn jongste broer zijne plaats
zal irinemen. Aan iedereen zal hij bewijzen dat hij
nog in staat is zijn vader op te volgen ook zoekt
hij Felicite weer op, die, sedert zijn ongeluk, naar
hem niet meer omgezien heeft. Hij, die alle godsdienstig gebruik heeft laten varen, sleept zich ter
kerke, ter hooge mis, den eersten Zondag na Driot's
terugkomst en groet in 't uitkomen Felicite. Deze is
zeer aanhalend, niet uit medelijden voor den ongelukkigen gebrekkelijke, riiet uit overgebleven liefde
maar omdat, zij nu een odg op Andre heeft en toch
hoopt eens pachteres te worden op de Fromentiere.
Op eenen avond dat er gedanst wordt op de
Seuliere, weet Mathurin Andre te overreden om er
naartoe te gaan, in hurine « yole De arme jongen
gaat aanzitten, zich zat drinken aan een liefdefeest,
dat voor hem niet aangelegd is. In 't midden van
de nacht is de oude pachter verplicht zijne twee
zonen te gaan halen, Mathurin te ontrukken aan het
huis van zijn vorig lief.
Maar wat gewordt er ondertusschen van MarieRose ?
« Le songe, d'amour de Rousille zal het ons
zeggen. Zij doet geliik Jean Nesmy zij werkt en
wacht werkt dubbel, nu Eleonore weg is blijft,
even als haar verloofde, standvastig en -getrouw. Die
standvastigheid van Jean Nesmy wordt haar bewezen
door een liefdebrief, die haar toekomt tegen 't einde

van Januarir.
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« Een voor een, als de korrels van een paternoster, die van zelf onder de vingeren glijden, gingen
de zinnen van den brief door 't geheugen van
Marie-Rose, en het beeld van Jean Nesmy stond
voor hare oogen, wijd open. op het landschap gevestigd.... » — « Indien Andre eens trouwde en eene
andere vrouw op de Fromentiere bracht, misschien
zou vader mij nu laten trouwen, » zoo droomt het
meisj e . D
Maar Andre heeft wel andere bezwaren. Hij is
er verre van, op trouwen te denken, zich op de Fromentiere te willen vestigen. Ondanks zijne pogingen,
ondanks het geweld dat hij zich aandeed, om verdriet en beslommeringen te vergeten in den arbeid,
om weer verknocht te worden aan akkers en haard,
werd de bekoring sterker en sterker om een nieuw
even te beginnen, om te trekken naar verdere streken,
waar een nog jonge grond den arbeid van den boer
met overvloedige vruchtbaarheid beloont.,
Op den eigensten dag dat Rousille haren brief
ontving, vernam hij een nieuws, dat een einde stelt
aan zijne besluiteloosheid, dat plotseling zijne plannen
tot rijpheid brengt. Het kasteel van de Fromentiere
wordt verkocht!
« Zijne ziel vol rouw, vol van de smart, die
hij ging verwekken, richtte hij zich naar huis, toen
hij Rousille tegenkwam in al de vreugd Van hare
hoop, met oogen, die 't leven tegenlachten, — het
bloemken van de vergaande hoef. >>
En Rousille deelt hem haar geluk mede, toont
hem den liefdebrief, « wiens woorden, een voor een,
in haar hart aankwamen, als zoovele van die doorschijnende baren, die heel het strand openbrekend,
overspoelen. »
Andre heeft den moed niet haar teleur te stellen,
haar te spreken van zijn plan. Ook aan zijn vader
zal hij het verzwijgen. 't Is niet uit lafheid, uit luiheid,
gelijk Francois, dat hij den geboortegrond verzaakt.
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Zijn hart breekt bij -het gedacht dat hij vaarwel
moet zeggen aan , al wat hij tot hiertoe gewOon
was en bemind Ook valt hij met bitsigheid
de meesters aan, wier ondergang Oorzaak is aan den
ondergang van den grand.'
« Men gaat alles verkoopen, zegt hij aan zijn
wader, al de meubelen ! 't Is het einde. Na de meubelen, zullen -zij het land, verkoopen, en ons met de
rest! »
De oude pachter zoekt zijne meesters te verdedigen, deze heeren die sedert eeuwen,aan de T.,umineau's verbOnden ;waxen, , door eene overleverin van:.
wederzijdsche verkno' chtheid en dienstveerdigheid;
mar de jongere Driot heeft gelijk 't Is_ de ondert
gang, 't is het einde. Het land sterft door de - afwe.
zigheid van dezen; die er -wel hun bestaari willen,
uittrekken, maar daar niet meer zijn ,om ihutine
pachters bij te staan, met , raad, met daad;_ om ,hunne,
belangen ter' harte te nemen ; om hetzelfde. leven met
hen te leven.
Van dan af, is Driot's best uit genomen hij zal
een nieuw, opkomend land zOeken; hij zal gaan naar
het leven. Den 24 Februari vertrekt er, uit Antwerpen,
een uitwijkersschip naar Argentine. Die uitwijkers zal
hij -vervoegen. Ook op den dag zelven dat -het kasteel
van de Fromentiere, met meubels, en al, in veiling
gebracht wordt, sluipt de jongeling, 's nachts, als een
misdadiger, uit het va'derhuis en verdwijnt 'in de
duisternis.
Wij vinden hem in, onze handelsstad terug.
« Vreemd, on-bekend,:afgernat door-eene nacht
in waggon en een achternoen omgebrachi met de agenciebureelen af te loopen, zat Andre, te midden van
de dokken eener groote, havestad, op schapenvellen
bale' met ijzeren reepers omringd, en wacitte naar
den stond zijner inscheping.... VO6r hem, sloeg de
Schelde, in halven kring‘ uitgestrekt, hare waters,
ontza,ggelijke
met dof geklets; tegen de kaai'
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stroom, uit den nevel, op de linker hand, te voorschijn komend, om op de rechter weer in den nevel
heen te giijden. Overal dezelfde breedheid, overal het
zelfde' bosch van schepen! Met vermoeide oogen
volgde Andre deze glijdende schimmen — zeilschepen,
steamers, visch- of vaartbooten — alien eender grauw
in den grauwen mist, in het grauw van den dalenden
dag... Vooral bezag hij, verder, het lage land, door
den stroom bespoeld, de eenzame, eindeloos uitgestrekte beemden, zat van vochtigheid, die schenen
te zweven op het bleeke water. Hoe zij hem het
land herinnerden, dat hij verlaten had! Hoe zij tot
hem spraken! Noch het rollen der vrachtwagens,
noch 't gefluit der oversten, noch de stem van de
duizende menschen, van alle natien, die rond hem
de schepen aflosten en woelden onder de afdaken van
gegoten ijzer, konden zijne aandacht vestigen. Hij
lette niet meer op de groote stad, achter hem uitgestrekt, en waaruit soms, door het werkgeruisch
heen, een klokgebeier opsteeg, zooals hij er nooit
een gehoord had.
Het uur naderde nochtans. Hij voelde het aan
de in hem toenemende onrust. 't Geschoffel eener
naderende menigte deed hem omzien. Het waren de
landverhuizers, die uit de kroegen en bakken kwamen,
waar de agencies ze opeen gepakt hadden, en eene
lange rij vormden, over het plein — grauw in den
grauwen nevel.
Daar komen ze. De eerste rangen banen zich
reeds eenen weg tusschen de vaten en hopen zakken,
op de kaai gestapeld. Zij trappelen in 't slijk en
haasten zich om de beste plaatsen te kunnen innemen, op het tusschendek. Anderen volgen : mannen,
vrouwen, kinderen, oud en jong, alles ondereen.
Nauwelijks zijn hunne jarenItte onderscheiden. Zij
hebben alien de zelfde droeve oogen. Zij zijn alien,
zooals tranen, gelijk. Voor de reis trokken zij hunne
slechtste kleederen aan : vestjes zonder vorm, gebreid
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goed, verhakkelde mantels, zakdoeken over 't haar
geknoopt, gelapte baaien rokken, arbeidskameraden, die met hen gezwoegd en afgezien hebben.
Zij gaan Andre Lumineau voorbij, op zijne wolbaal
gezeten, zonder op hem te letten. Under hen spreken
zij niet, maar, in hunne processie, vormen de huisgezinnen groepen de moeders houden hunne kinderen met de hand en beschertnen ze tegen den
viiind; de vaders steken hunne ellebogen, uit en
verdedigen ze tegen het gedrang. Allen dragen jets :
een pak kleeren, een brood, een zak met een koordeken toegebonden. En alien, op de zelfde plaats
van den weg, doen de zelfde beweging. Als ze
nit de straten, ginder, komen,- heffen zij, zich een
weinig op en blikken, alien naar de zelfde richting,
naar , de beemden over de Schelde, naar den lichteren nevel, die, in den hemel, de plaats aanduidt
van de dalende zonne zij staren, als ware het de
hunne, den kleinen kerktoren aan, die, ginds, -aan
den gezichteinder, uit onzichtbare gronden, opstijgt.
Dan keeren- zijzich om naar de dokl.en en ontwaren
den rookenden steamer, de wentelende radspillen, het
dek reeds zwart van uitwijkers. Zij aarzelen dan. Zij
zijn bang. Velen zouden geerne achteruit trekken.
Maar het is te laat. De stond is daar. Het overtochtsbriefken beeft in de tippen hunner vingeren. Aileen
de zielen keeren naar het land terug, naar de verwenschte en nu betreurde ellende, naar de ontvluchte
kamers, naar de vootsteden, naar de fabrieken, naar
de hoogten zonder nam, die men « bij ons noemde.
En, bleek, laten de arme linden zich vooruit duwen
en inschepen. »
Zoo ook doet Andre Lumineau.
Ondertusschen is zijn wader — onder den eersten
schok bezweken, maar nu voor zooverre hersteld
eene laatste poging gaan wagen, om ten minste
Francois en Eleonore terug te winnen. Typiek zijn
de overwegingen van den ouden pachter, wanneer
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hij aan den spoorweg van het klein stadje aankomt.
Zij teekenen den boar.
« — Hij wilde zijnen zoon terugzien, maar vreesde
hem op die plaats en in 't openbaar te ontmoeten.
Hij, die vrij gekomen was, in zijn pak van zwarte
baai met blauw omzoomd, zijn nieuwen hoed met
fluweelen bandjes goed achteruit gezet, hij, die vrij
beschikte over den arbeid en de rust zijner dagen,
hij schaamde zich te denken, dat een « Lumineau de
la Fromentiere » zich be yond onder deze ploeg handlangers, van kort bij in 't oog gehouden door de
oversten, gekleed met een uniform, dat zij niet vrij
waren te laten voor een ander kleedsel, naar hunne
goesting. Daar hij Francois niet ontwaarde in de
-hall, richtte hij zijne stappen naar de lossporen,
waar eene afdeeling van zes mannen een beladen
waggon met den schouder stieten, en hij dacht bij
zich zelven : « Die, daar, zijn ingespannen, gelijk
bij mij, de beesten. ».
Francois nochtans geeft de voorkeur aan dat lastdierenleven, aan dat mekanieke leven, boven het
vrije leven van den arbeider op het veld. Onverrichter
zake, met zwaargeladen hart, keert de oude pachter
naar zijn huis.
Wat rest hem nog te doen? — Zich te wenden
naar deze, die hem alleen trouw ter zijde is gebleven,
al heeft hij haar jong hart doen bloeden, al verjoeg
hij haren minnaar, al sprak hij haar soms met barschheid aan.
« — Rousille, hebt gij nog uw gedacht voor
Jean Nesmy?
...De avond was gevallen, de vroege FebruariaVond. Slechts een half-licht liet de opening der schuur
meer binnenschemeren.
Dan volgt een allerliefste tooneeltje tusschen
den ouden pachter en de jeugdige Rousille, die eindelijk deze belovende woorden in hare ooren hoort
klinken. — « Als het zoo is, kleine, dan gaat het uur
van uwe bruiloft slaan.
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Rousille moet de Michelonne's gaan verwittigen,
er eene uitzenden om Jean Nesmy te halen, maar
in 't geheim, om Mathurin's argwaan niet te verwekken.
Geen nood! Mathurin is wel op de hoogte zijn
nijd, zijne smart slapen niet. Terwijl Rousille naar
Sallertaine loopt, sluipt hij uit het huis, alleen, inzijne yole. Hij gaat Felicite op de blijde « veillee »
opzoeken, haar vragen om zijne vrouw te worden,
en aldus aan alien bewijzen dat geen vreemde meester
noodig is op de Fromentiere.
Eilaas ! zijne krachten begeven hem ; hij wordt door
de kou verrast. Een lijk alleen vaart de verlichte
Seuliere voorbij ; en van achter, in het bootje, « gansch
ineengezakt, het hoofd op de knieen rustend, beweegloos gelijk de doode, dien men heenvoerde, zat de
oude Lumineau, de laatste pachter Lumineau van
de « terre qui meurt.
Zoo eindigt deze schoone roman, die den lezer
laat onder den weemoedigen indruk van onherstelbaren ondergang. Al komt Jean Nesmy, door zijn
huwelijk met Rousille, eene schijnbare redding brengen, toch voelt men — en de titel zegt het genoeg
dat de hoofdgedachte een gedacht van verval,
van uitsterven is.
Doch waarom sterft deze grond? Zeker, omdat
de boer de noodige bescherming mist, omdat de
hoogere standen hunne plichten Piet kwijten, wel
willen genieten van het land, er hun voordeel uit
trekken, maar niet hun deel nemen in de offers, in
de lasten, die het landleven meebrengt.
Maar deze oorzaak is, om zoo te zeggen, de
uitwendige oorzaak. De inwendige ligt dieper, zij
ligt aan den boer zelven. De boerenaard is veranderd niet bij Toussaint Lumineau, die het verleden verzinnebeeldt ; en dat juist maakt zijn beeld
zoo pathetiek, geeft aan het verhaal zijner weder--
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varens lets episch in zijne eenvoudige grootschheid;
— zelfs niet bij Mathurin; maar hier wederorn komen
-uitwendige omstandigheden jets tragisch verleenen
aan zijn hartstochtelijk vastklampen aan den geboortegrond. Mathurin is nog de echte boer van den ouden
stempel; Francois en Andre zijn het niet meer.
Zeer fijn heeft Rene Bazin het verschil weten
.af te teekenen tusschen deze twee afvalligen van
den vadergrond : Francois, de luie, vadsige, plezieren gemakzoeker, verdienend heel de minachting die
,zijn vader voor hem voelt, wanneer hij hem opzoekt
in zijn slordig cafe, in zijn laag stadsleven. — Andre,
verkleefd aan den grond, minnaar van het vrije
buitenleven, maar doordrongen met nieuwe gedachten, open voor nieuwe ingevingen.
Deze nieuwe strooming, deze opkomende keering
in de gedachten, in de toestanden is de ware oorzaak van het kritiek oogenblik, dat het landleven
thans ondergaat. Is Rene Bazin's onheilspellend
besluit het ware? — Ons behoort het niet daarover
te oordeelen.
Maar, uit een letterkundig oogpunt, verdient
zijn werk, onder welk opzicht ook men het beschouwe,
ongemengden lof. Gezond in strekking, in grondgedachte, in de geschilderde toestanden, dichterlijk
in gevoel en beschrijving, hoogst keurig in bewoor4:ling, is het alleszins een kunstwerk.
Zeker mag het niet nevens Eliots werken staan
voor de machtige scheppingskracht : — Rene Bazin
roept geene onsterfelijke beelden in het leven ; —
maar indien men hem vergelijkt met Georges Sand,
dan is die vergelijking gansch ten zijnen voordeele.
Wulpschheid en romantisme teekenen, zegden
wij, Georges Sand. Hare beste werken, hare landelijke romans, zijn er niet gansch vrij van, en, in
.alle geval, blijven hare boeren de boeren eener idylle.
Rene Bazin daarentegen munt uit door gezondheld en kuischheid — gezondheid in de levensop-

246 HET LANDLEVEN IN DE LETTERKUNDE.
vatting, in de trouwe opmerking der werkelijkheid,
in het waardeeren der blijdschap van de buitenwe-,
reld; ja,- door hem worden de 'ondeugden zelven
gezond beschreven. Wat de kuischheid betreft; z
is volkOmen en hoogst artistiek, ontvreemdt niets
aan de fijnheid van 't gevoel of 'aan de - dichterlijkheid der gewaarwording. Wel, integendeel ; doorslaande heeft de ' schrijver bewezen, , dat men werken van hooge kunst kan leveren en kuisch blijven,
dat de natuurgetrouwheid de dichterlijkheid niet
uitsluit.
Greene kleine verdienste, geene geringe weldaad
was dat, op het einde der negentiende eeuw... en
in Frankrijk.
Eere dus - aan dezen katholieken schrijver, die
zijne overtuiging gestand bleef, die -niet offerde op,
de altaren der hedendaaoche goden ,: de wulpsche
Venus, het gouden kaif der baatzuchtigheicl.
Misschien zullen de bedorven romanlezers van
Zola en andere naturalistische schrijvers :zijnen naam
niet hoog vbrheffen; toch zullen, zij moeten, buigen
vOOr zijn talent.
Maar wie zijn gevoelen ten voile kan begrijpen,
wie zich nog , weet to verblij den in het edele, reine
schoone, wie de klaarte van het Licht den waarheid
in den igeest draagt, en vrede erg warmte in het
onbedorven hart, , die zal den naam huldigen .van
den schepper zoo veler frissche, bekoorliike, werken
baoorlijk door die maagdelijkheid zelve,
onsterfelijk' bloeit in
menschen gemoed.
M. E. BELPAIRE.

QUO VADIS?

JETS zoo grillig als het wedervaren van een

schrijver of van een boek. 't Gebeurt dat
een man al de gaven van het genie uitstort
in bladzijden waar de tijdgenooten zelfs geen blik
op slaan en waar het nageslacht mee dweept.
't Gebeurt echter ook dat een schrijver door zijn
yolk met lauweren wordt gekroond, en in later tijd
door de kinderen van datzelfde yolk — en niet altijd
ten onrechte -- van zijn kransen wordt beroofd.
Bij iemand die eenigszins met de wisselingen van
het schrijvers- en boekenlot bekend is, rijst thans
natuurlijk de vraag op : « Wat zal wel het lot zijn.
van Hendrik Sienkiewicz, en zijn Quo Vadis? ›) Want
weinig schrijvers en weinig boeken mogen van geluk
spreken zooals deze twee. Sienkiewicz, een man nog
in den zomer van zijn leven, een man uit het kleine,
verdrukte Polen, een man die een taal schrijft maar
door enkele millioenen gesproken, wordt niet alleen
door zijn eigen yolk vereerd als een koning, maar
wordt door twintig volken, over de geheele wereld
verspreid, in triomf omgedragen. Quo Vadis, zijn
werk, is in alle beschaafde talen overgezet, beleeft
ontelbare uitgaven, en wordt door millioenen lezers
verslonden. Het lijdt geen twijfel of het getoet en
geroffel der reklaam en misschien meer nog de aanstekelijkheid van een overprikkelde geestdrift hebben
tot dezen weergaloozen bijval het hunne bijgedragen.

248

QUO VADIS.

Maar toch durven wij gelooven dat nuchtere beschouwing en koel verstand dezen roman immer een der
beste kunstgewrochten zullen blijven noemen welke
de XIXe eeuw ons geschonken heeft.
Hendrik Sienkiewicz, geboren in 1846 te Wola,
in 't Lukowsch gouvernement (Russisch-Polen), studeerde te Warschau en verbleef langen tijd in Amerika, vooral in Kalifornie. Na veel ander reizen nog
keerde hij naar zijn vaderland terug en werd opsteller
van het Warschausch blad Slowo. Omstreeks 1872
begon hij te werken op letterkundig gebied en zond
,eehige kleine realistische novellen in 't licht, waaronder de beste' zijn ,: Mania, de Koolschelsen, Janko
de Muzikant, Als slaaf bf de Tartaren. Hier reeds
openbaart zich een scherp waarnemingstalent, warm
gevoel en een buitengewone gave om de zaken plastisch voor te . stellen. Niet Lang duurde het, of hij
verraste zijn vrieriden met een grootsch aangelegden
historischen roman, namelijk met de trilogie : Te

Vuur en le Zwaard, String vloed, Menheer Wolodyfowski. De voor Polen zoo noodlottige XVII e eeuw,
die het ongelukkig land door al zijn vijanden tegelijk besprongen zag, wordt erin geschilderd met
beelden van hopeloos verval, smadelijk verraad en
Jaffe vlucht, maar daarnevens ook met beelden van
heldhaftige vaderlandsliefde en onwrikbare standvastigheid. De geheele tonenreeks der menschelijke
aandoeningen, de uitgelatenste humor niet uitgezonderd, weergalmt daarin, en de rijkdom, de pracht
der schildering verheffen reeds dit werk ver boven
de gansche huidige bellettristiek. In 1890 verschijnt
een streng psychologisch gebouwde roman Zonder
Dogma, die een mensch schildert rijk begaafd, maar
te gronde gaande bij gebrek aan alle naar hooger
strevend geloof. Later verschenen nog de .Reisbeschrvinsen uit Zanzibar en Duitsch- Oostafrika (1891),
de zedenroman De Familie Polaniecki (1894) en geheel
onlangs de historische roman De Kruisridders.
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Het zou voorzeker belangwekkend en leerrijk
zijn Sienkiewicz te bestudeeren in zijn geheel, hem
te volgen in de trapsgewijs voortgaande ontwikkeling
van zijn talent, na te gaan hoe opvatting en uitvoering zich wijzigen, enz. Doch Quo Vadis is tot
hiertoe zijn rijpste vrucht, is bovendien de vrucht
die zich op de meeste tafels bevindt, en kan derhalve
aanspraak maken op een afzonderlijke uitvoerige
bespreking.
Quo Vadis is een echte roman, een roman zooals
hij, om zuiver kunstwerk te zijn, moet opgevat worden, te weten : objectief voorgestelde handeling van
menschen. Dat is, dunkt me, de hoogste lof dien
men dit boek kan toezwaaien.
Menschelijkheid, handeling, objectiviteit : hoofdvereischten van alle roman, hoofdeigenschappen van

Quo Vadis.
In elken roman is er een grondgedachte, een
balk die heel 't gebouw draagt. Om die grondgedachte worden de personages gegroepeerd. D6ze
vechten er voor en dringen ze vooruit; gene bekampen ze en dringen ze terug. De grondgedachte in
Quo Vadis is : meerderheid van het Christendom
over het Heidendom als beschavingsmiddel en als
bron van geluk. Wat zou een schrijver aanvangen
bij wien het bijna uitsluitend te doen is om de leer,
om het betoog, en bijna niet om de kunst? Wat zou
zoo'n schrijver aanvangen met de vrienden en vijanden dezer gedachte? Wat heeft b. v. Kardinaal Wiseman gedaan in zijn Fabiola? De vrienden worden
engelen, de vijanden duivels; hier « overmenschen »
-,- om een woord van Nietzsche te bezigen — daar
onmenschen. Die « overmenschen b zijn waarlijk zondagslunderen. Geen ondeugd, geen gebrek, geen
stofje, al wit, al licht, al onovertroffen deugd en
schoonheid. Daar komt een bekoring : kijk! ze is al
overwonnen, en geen zweem van strijd. Daar overvalt
lien een ramp : ze botst op hun geduld weer als op
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aen bronzen schild. Ze staan in den strijd : wat helden f,
Hun tegenstrevers integendeel zijn dubbelgangers van
Job. Daar is niets goeds meer aan; ze zijn vergaarbakken van alle denkbare slechtheid; ze' zijn afzichtelijk zwart van het hoofd tot de voeten. In zulke romans
duwt men u van een prinsenpaleis in een moordenaarskuil. In het paleis durft ge geen voet verzetten;,
ge staat met de ruts in de hand, en blijft op eerbi9digen afstand van Zijn Hoogheid. In den rooverskti1
zijt ge 't ware aan den grond genageld ; uw haren
rijzen te berge en over uw rug loopt er een koude
rilling. Op geen van beide plaatsen behoudt ge
normalen toestand. Op de eene en op 'de andere
bekruipt u het onbehagelijk gevoel van het niet-,
thuis-zijn. Indien ge niet gedwongen wordt, zult ,ge
geen stoel nemen, zult ge geen gesprek aanknoopen,
orndat gij bewust zijt u niet te bevinden tegenover
wezens van uw eigen slag. Met zulke wezens kunt
ge niet meedenken, niet meevoelen. Ze zijn u vieemd;
ge kept ze niet; het , zijn geen menschen. In Quo Vadis,
ontmoef ge menschen, en daarorn kunt ge quo Vadis
volkomen genieten. Ge‘ vindt er menschenzielen in
een menschenlichaam.
Och ja, een lichaam. Wie verlost ,er ons van de
romans met menschen zonder lichamen ? De ziel
regeere over het lichaam. Goed.' Mar wie , geeft u
het recht het , lichaam weg te moffelen? De ,goede
God heeft den mensan gevormd uit geest en uit stof ~
— en dat mengsel van geest en stof heeft hij goed-,
gekeurd, goed genoeg om zijn godheid te omkleeden,
goed genoeg om te verrijzen in den jongsten dag,
De kunstenaar die het lichaam miskent, schaamt zich
over zijn eigen, natuur,' veroordeelt den Schepper.
In den roman geen ,schaduwen 'die geruischloos voorbijglijden; geen schimmen-wier nevelachtige omtrekken den blik ontgaan maar gestalten die men meer
doet dan gissen, die men ziet. Zien, dat kan men in.
Quo Vadis. Sienkiewicz' pen is een beeldhouwers-
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beitel. Uit het vaste mariner kapt ze groote, zwierige,
schoone vormen. Maar die vormen blijven niet dood.
Hun wordt de ademtocht "van het leven, van het
voile leven ingeblazen. De oogen sprankelen; ge ziet
de borst zwellen en krimpen en in uw aangezicht
voelt s ge den warmen tocht van de ademhaling; ze
gaan;ze springen, ze bewegen zich krachtig en rusteloos en ge hoort den grond dreunen onder hun voeten.
't Zijn allemaal menschen, vol van een bruisend leven.
Vinicius en Lygia, Petronius en Paulus, Nero en
Petrus, Chilon Chilonides en zooveel anderen zijn
menschen met vleesch en bloed.
Hij leeft die jonge kriLiger die maar niet begrijpen
kan dat zich iemand tegen zijn wil durft verzetten7
die hartstochtelijk is, woest en bandeloos in zijn liefde
en in zijn haat, die het eens liefgekregen wezen
vastklemt als een drenkeling de redplank, die door
de tooverkracht van-Petrus' herdersstaf van lieverlede
zijn wilde wolvennatuur aflegt om zich te kleeden
in de yacht van de zachte, beminnelijke lammeren
Gods. — Vinicius is een mensch en leeft.
Ook in Lygia openbaart zich echt menschenleven,
in Lygia, de stille, schuchtere, warmlievende maagd,
als een reine lelie opgroeiend onder de lelien van
Plautus' huis, pijnlijk ineenkrimpend in den zengenden
dampkring van den Palatijnschen heuvel, het heidendom schuwend als de pest en toch een heiden
kuisch beminnend.
Zeker is het dat het portret van Petronius de
trekken nabootst die in dezes Satyricon hier en daar
aan den dag komen, en even onloochenbaar dat hij
leeft tot in zijn vingertoppen deze arbiter elegantiarum, die al de nog bestaande Romeinsche schoonheid en poezie in zich vereenigt, deze c schOngeist »
die opgaat in de bewondering van schoone vormen,
deze twijfelaar die met de goden spot en 'Nero de
waarheid durft zeggen, deze verfijnde, zelfzuchtige
wellusteling die zou kunnen Ccesar worden, maar te,
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lui is om het te willen, en dan toch met een zelfbehaaglijk krachtsbewustzijn zijn leven in de waag
10,1 om zijn mededingers aan het hof te verslaan
Jen zijn neef in zijn onderneming bekroond te zien (1).
En leeft Nero dan niet, dat ingewikkeld monster
dat menschen doodt met een hart zoo koel als ijs,
en tot weenens toe geroerd is bij het voorzingen van
zijn eigen gebrekkige verzen — en Ursus, de reus,
met zijn naief maar krachtig geloof en zijn blinde
verknochtheid aan zijn koningin — en Chilon Chilonides, verachtelijke lafaard en sluwe spitsboef tegelijk,
en toch stervend als held en martelaar? (2)

(I) Niet alleen het aan Petronius toegeschreven Satyricon, maar
.00k de Annaba van Tacitus zal Sienkiewicz zonder twijfel gelezen
hebben., Ziehier Kap. XVIII uit AnnaHum liber XVI. . Petronius
,sliep over dag en wijdde den nacht aan de maatschappelijke plichten
en het vermaak. Zooals anderen door hun werkzaamheid, zoo werd
hij befaamd door zijn luiheid. Hij we'd niet gehouden voor een
woesten slemper, zooals de meeste verkwisters zijn, maar voor een
verfijnden wellusteling. En zijn zeggen en doen, daar het immer een
zekere losheid en achteloosheid over zich had, droeg den stempel der
vrijmoedigheid en behaagde des te meer. Toen hij echter proconsul
van Bithynia en alras consul werd, toonde hij zich krachtdadig en
voor zijn taak berekeud. 'Later in de ondeugd teruggevallen, 't zij uit
neiging, 't zij met politische bedoeling, werd, hij onder Nero's gun.stelingen opgenomen. Hij heette daar . elegantm arbiter (rechter
in zaken den goeden smaak betreffend) daar niets fatsoenlijk, fijn of
heerlijk werd geacht, wat niet eerst de goedkeuring van Petronius
-had weggedragen. >, Annahum lib. XVI Kap. XIX leverde kennelijk
de stof voor de beschrijving van Petronius' dood. — Kap. XXXVII
van 't boek XV schetst met enkele trekken het feest op den vijver
van Agrippa. — Wij mogen gerust aannemen. dat Sienkiewicz veel geput
heeft niet alleen in Tacitus, maar ook in Juvenalis en Martialis. Eveneens
is het duidelijk te zie,. dat hij Ludwig Friedlânders Darstellungen aus
der Geschichte Roms in der Zeit von August ins zum Ausgang der
heeft geraaopleegd.
Antonine
3 dln, Leipzig, Herzel, 1888
(2) Dat het karakter van den Griek, Chilon Chilonides, niet willekeviig, maar naar historische gegevens geteekend is, bewijst het
-volgeude uittreksel uit juvenalis' 3 e satyre.
« -Vlug van geest, ongemeen stout, rap ter taal, zoo dat zijn
woord overstelpt erger dan een stortvloed. Wel, wat denkt ge dat
zoo 'n Griek al niet is? Hij is alles spraakkunstenaar, rhetor, landmeter, schilder, zalver, wichelaar, koordedanser, geneesheer, goochelaar.
Alles weet hij. Heeft een Griek honger, beveel, en hij beklautert
den hemel.... Dat volkje kent geen meester in 't vleien. Zijt ge er
awe bevrienct, wees maar dom, het prijst uw spreken, wees maar
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Opmerkenswaard is het echter dat de heidensche
karakters uitvoerig en tot in de kleinste bijzonderheden geteekend, terwijl sommige, specifiek christelijke karakters, zooals die van Petrus en Paulus
maar lichtjes geschetst zijn. Ik meen de reden daarvan
te gissen. Sienkiewicz heeft de macht willen toonen
van het christelijk beginsel, van de christelijke leer,
van het Evangelie met een woord. Had hij in Paulus
en Petrus meer het menschelijke doen uitkomen, had
hij de apostelen laten op den voorgrond treden met
hun eigen, hun persoonlijke, menschelijke kracht,
dan kon de lezer twijfelen en vragen « Wie heeft
er nu het heidendom over wonnen, de apostelen of
hun leer? » 't Is eveneens om de goddelijke macht
van het Evangelie in al haren glans te laten schijnen,
dat de schrijver talrijker en sterker gekleurde tafereelen ophangt van de heidensche beschaving dan
van de christelijke, en herhaaldelijk en met nadruk
schijnt te wijzen op den afgrond die gaapte tusschen
de beide. Immers hoe heviger tegenstand, hoe schitterender zegepraal!
Laat ons bier maar dadelijk zeggen dat in Quo
Vadis de liefdehetrekking tusschen Vinicius en Lygia
de hoofdzaak niet is. Die hartengeschiedenis, waarvan
de wisselvalligheden overigens in opzicht van vinding,
niets buitengewoons opleveren, is middel, geen doel.
't Is het middel dat de schrijver verzint om de twee
beschavingen te doen opeenbotsen. Lygia is de poort
waardoor het jeugdige, krachtige Christendom het
wereldpaleis binnentreedt om het oude, versleten
heidendom te onttronen. Athene bracht de wijsheid

leelijk, het prijst uw gezicht, hebt ge een langen, misvormden hals,
het vergelijkt hem met den hals van HercUles.... Wij mogen nog
loven wat zij loven, hen alleen gelooft men... Een Griek is komediant
geboren. Ge lacht? Hij lacht nog luider. Ziet hij uw tranen, hij weent
mee, zonder daarom droef te Bovendien is er voor hem niets
heilig, niets veilig voor zijn liederlijkheid.... Ze zijn uit op familiegeheimen om zich daarmee te doen ontzien.
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Rome de macht ; Christus de liefde. 't Is de beschavende, de zaligende kracht der liefde onder al haar
gedaanten welke Sienkiewicz voorneemt to betoogen.
Met die liefde neemt hij op Vinicius als 't ware een
scheikundige proef. Geen oogenblik verlaat hij zijn
patient. 7, Hij voegt bij, neemt weg, wisselt de
verhoudingen af. Scherp kijkt hij toe; met gespannen ,
aandacht bespiedt hij elk nieuw verschijnsel; met
wonderbare \nauwkeurigheid , wikt en weegt hij, ontleedt en bepaalt hij, teekent en schildert hij de geringste bestanddeelen van deze wordende christelijkheid.
In de beschrijving van ' dit bekeeringsproces geeft
de schrijver blijken van een verbazende menschenkennis, van een ongemeen psychologisch inzicht._
Brijzel voor brijzel zien wij in-deze ziel het heidendom
afbrokkelen; drop voor drop 'zien wij den dauw der
genade daar i-nzijpelen, de- heidensche puinen door,
weeken, vervormen en omkneden tot een voetstuk
voor den eenen, waren levenden God. Waarachtig,
de lezer die zicb. niet laat verblinden door de gedruisclirnakehde; overbluffende; slechts uitwendig glansende
figuur van Petronius, moet alras inzien dat in Vinicius
het zwaartepunt is van gansch het gewrocht.
Minder omslachtig beschreVen, maar niet minder
echt en degelijk is de zegepraal van de christelijke
liefde over Petronius; over Chilon Chilonides, over
het , geheele , Romeinsche yolk. Wel is waar wordt
Petronius door zijn oppervlakkige 'wijsbegeerte die
alleen de zinnelijke schoonheid huldigt, in zijn
bekeering verhinderd, maar toch moet hij zich
gewonnen geven voor de bewijsvoering van Paulus
van Tarsus, en aanziet hij het Christendom 'als het
eenig redmiddel dat de bedorv" en wereld voor volkomen ondergang hoeden kan. Chilon valt snikkend
neer voor den paal waaraan een zijner slachtoffers
verteerd wordt door het vuur, voor Glaucus die hem
uit het midden der, vlammen het «-, ik vergeef u!
toefluistert. Nero, zijn hovelingen , Rome gevoelen
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zich machteloos tegenover die eenvoudigen die zich
wapenen met geduld », en wier tranen en bloed
het welig opschietend zaad zijn van immer talrijker
wordende geloofsgenooten.
En handeling? Of er handeling is in Quo iladis?
Om de waarheid te zeggen, 't was geen gemakkelijke
taak handeling, gang en leven te brengen in een
stof als die welke in dit boek verwerkt is. Niets
helem inert meer de handeling dan beschrijving.
Maar, hier lokte alles uit tot beschrijving, en er
moest beschreven worden. Heel de Romeinsche
beschaving, zoo rijk, zoo schitterend en zoo diep
bedorven tevens moest op doek gebracht. Nevens
het bloedig avondrood van een vallend rijk, hoefde
de rozige dageraad geschilderd van een wordende
wereld. Wat al grootsche en ontzettende tafereelen waren er niet voorhanden! « De bloeddorstige,
waanzinnige keizer zijn verzen declameerend in
't midden van zijn heerschzuchtige, huichelende
kruipende hovelingen het verbijsterde yolk in het
brandende Rome; de arena en haar slachterijen
onder de oogen van een menigte hunkerend naar
bloed; de heilige Petrus in de donkere catacomben
het Lijden verhalend aan geloovigen die sidderen
van ontroering; de Christen en verscheurd door wilde
dieren of stuiptrekkend op een kruis of als toorts
dienend bij de woeste feestpartijen van Nero; de
marteldood van den Apostelvorst voor eeuwig het
geloof plantend in den grond waarop hij sterft. »
En zie, hier herkent men de hand van den meester.
Aan den eenen kant grootsche, indrukwekkende
panoramas die u in een oogenblik tijds de intuitie,
het doorschouwen vergunnen van een ontzaggelijk
wereldfeit; aan den anderen kant, overvloed en toch
geen overtolligheid van details, nauwkeurige omlijning en ontleding van de, geringste onderdeelen;
en over het geheel zoo'n machtige, gloeiende poezie
met hier en daar zoo'n stout zichverheffen tot epische
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hoogten, dat ge niet alleen de begoocheling hebt
van de levende werkelijkheid, maar dat ge naar
ziel en lichaam onweerstaanbaar aangegrepen, op
den levensstroom van het verrezen Rome wordt
meegevoerd. Het scheppend vermogen van den
kunstenaar heeft de beschrijving doen opgaan in de
handeling. Wat onder ongeoefende handen de handeling stremmen zou, wordt in Sienkiewicz' vingeren
omgetooverd — behalve misschien de ietwat langdradige beschrijving van den brand — tot een
bestanddeel zelf der handeling. Ook in dit opzicht
wordt Fabiola door Quo V adi s overtroffen. In het boek
van den engelschen kerkvoogd hebt ge door gansche
hoofdstukken dorre oudheidkunde to worstelen. Zien er
die archeologische kapittels niet uit als een hoop steenen die volgens plan en bestek wel moesten vermetst
worden, maar die men, toen men zag dat het gebouw
al voltrokken was, niet meer- Wist waar verbruiken
Een andere gave van onzen poolschen romanschrijver is objectiviteit. Hij timmert zijn tooneel,
schept personages; laat die personages komen en
gaan, spreken volgens hun overtuiging, handelen
naar hun karakter. Maar hij zelf blijft achter de
schermen ; en zelfs achter de schermen houdt hij
den mond. Dat kan Wiseman niet. Ergens in een
hoekje van het theater heeft hij zich een gestoelte
voorbehouden. Daar ziet de toeschouwer het purperen
gewaad van den kerkvoogd nu en dan voor een
minuutje opduiken ; van de intermezzos gebruik
makend, geeft de brave schrijver een inlichting die,
de personages vergeten hebben, een vaderlijke vermaning aan den vromen hoorder, een gevolgtrekking
van praktischen aard die de lichtzinnige lezer anders
wellicht missen zou. Dat is allemaal zeer nuttig en
stichtelijk, maar kunstwerk is het niet. En ik zou
wel gaan betwijfelen of dat opzettelijk, dat overbezorgd raadgeven en zedenpreeken altijd zijn doel
bereikt. Wie een tendenz-roman schrijft preekt niet
voor bekeerden, maar richt zich tot andersdenkenden.
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Maar nieniand, voor zoover ik weet, leest een
roman om onderricht te ontvangen. In zoo'n boek
zoekt men eerst en vooral kunstgenot. Daar komt
nu de andersdenkende en doet u de eer aan uw
roman te lezen. Opperbest. Maar pas heeft hij drie
bladzijden gelezen of — changement de scene — de
kunstkring maakt plaats voor een school, en met
min of meer bestweterij, met een grooter of kleiner
dosis pedanterie wordt er hem een wijze raad op
het hart gedrukt. Hij wordt gemelijk, maakt zich
boos en met een « Loop naar de maan! slingert
hij uw roman in een hoek. En wat hebt ge bereikt ?'
Minder dan niets. Er is wel een ander en doelmatiger
wijze van overreden dan het droog-methodisch aanpreeken van een dogma. 't Is namelijk den lezer tot
bewondering en liefde te stemmen voor een schoone
menschenziel, voor een ziel die haar schoonheid en
kracht aan uw thesis ontleent. « Een schoon karakter
teekenen >>, zegt Jean Paul, « is de wereld een heiligeschenken en heiligen maken \>.
Naar voornoemde opvatting kan Quo Vadis dan
ook met alle recht een tendenz-roman geheeten
worden. Een roman die niet zoozeer bestemd is voor
vromen, als voor menschen uit de wereld, meer
bepaald voor menschen die geen vaste overtuiging
hebben, die naar waarheid zoeken, naar een wijs.
begeerte, een godsdienst die hun onrustig gefolterd
hart kan bevredigen. 't Is een roman voor « moderne »
menschen, die van het Katholicisme weinig of niets
kennen.
Om die reden is het dat in Quo Vadis het
eigenlijk Katholicisme met zoo kleine hoeveelheden
toegediend wordt. 't Is vooral de leerstellige zijde
die wij te zien krijgen. Van de Sakramenten wordt
bijna niet gesproken. Het H. Sakrament des Altaars,
dat voorzeker alsdan zoowel als nu een groote rol
speelde in de Kerk, wordt met geen enkel woord
vermeld. Aileen van het Doopsel wordt gewag
gemaakt. Aangaande het Allerheiligste bewaart
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Sienkiewicz tegenover de Viniciussen ,van onzen tijd,
de toenmaals zoo strenge disci15lina arcani Ook bij
het onderricht :en de geloofsleer mag alles niet ineens
gegeven worden. r 't Is waarschijnlijk om een reden
van denzelfden aard dat de schrijver Vinicius naar
den marteldood, niet leidt. I)aar hij schrijft voor
menschen die om te beginnen niets anders zoeken
dan vredew en geluk in het leven van alle dagen,
toont hij in 'Vinicius aan dat de Christelijke liefde
alleen daartoe den sleutel geeft. Overigens bewijst
voor elken nadenkenden lezer het voorbeeld van
Petrus en Paulus, en zelfs van Chilon, dat de Christenen
moediger en , heldhaftiger weten te sterven dan
Petronius en Nero.
Men heeft gezegd : « Quo Vadis is een zedeloos
boek » en ten bewijze het avondmaal aangehaald
bij , Nero en het feest op den vijver van Agrippina.
Indien een boek om zedelijk goed te zijn moet
mogen gelezen worden door kinderen, jonge' lieden
en eenvoudige menschen, dan is genoemde bewering
gegrond. Maar /het aangegeven uitgangspunt is
valsch. Er bestaat ' een wetenschap voor ontwikkelden,
en zoo bestaat er ook een kunst voor ontwikkelden.
Et is die en die bladzijde uit een handboek over
pliysiologie, die en die bladzijde uit een tractatus
over zedenkundige godgeleerdheid die op den lessenaar
van een collegegast volkomen zouden niisplaatst zijn;
eveneens zijn er kunstwerken die alleen bestemd zijn
voor voiwassenen, en Quo Vadis is er een van dit soort.
Het is volstrekt overbodig, dunkt me, hier, te
komen schermen met den Index. Zoo een bedreiging kan maar uitgaan van bekrompen, kleinmoedige
lieden, die, moesten ze logisch zijn ,in de toepassing
van hun beginselen, zelfs de Schrift zouden moeten
indexeeren ».
Zoowel voor een vriend van het Evangelie als
voor een vriend van de kunst is. het een verheugend
feit dat Quo Vadis geschreven is en opgang maakt.

J. D., C.
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HET VOLKSLIED.

E heer H. Persyn schrijft in Dielsche Warande
en Belfort (2 e jaar, nr I), een nuttig artikel
Het dorter lied, naar aanleiding eener ge"kende voordracht van Pastor Hugo Verriest.
Dit artikel bevat eenige waarheden, welke gedurig dienden herhaald te worden
« Ons volkslied is ellendig, onhebbelijk.
Nog altijd gelijk voor dezen is de marktzanger
bij ons landevolk de leeraar in 't yak, de zangmeester
gebleven.
Op een yolk dat zoo geern zingt gelijk het onze,
kan het lied onder zedelijk opzicht grooten invloed
hebben.
De Socialisten, die wakker zijn, hebben 't gevat
en zij maken hun nu het lied ten dienste om hun
zaad te zaaien op onzen buiten. »
Op de vra,ag : Hoe nu gedaan om het eigenlijke
volk, om den minderen stand te leeren zingen, betamelijk en in hebbelijk woord? » volgt onmiddellijk
't Is moeielijk voorzeker », alsof de schrijver vreesde,
dat de middelen, welke hij opgeeft, niet recht op het
doel zouden afgaan.
Zijn eerste middel dient om het lied te verspreiden.
« Zou de marktzanger, die ons voor dezen zooveel
kwaad deed, daartoe de geschikte man niet zAjn ?...
Kon men hem zijnen armoedigen voorraad afnemen
en hem deugdelijke, vrome, vaderlandsche ware in
de hand steken
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Het tweede middel heeft betrekking op het vinden
van die deugdelijke ware. Zou het Davidsfonds voor
liederen zorgen of duet iemand voor het volkslied wat
Karel Heyndrickx gedaan heeft voor het Studentenliederboek ?

De Oplossing van het vraagstuk is zoo moeielijk
Diet als de Heer Persyn zich wel inbeeldt, indien het
cijfermuziek als het krachtigste middel te baat genomen wordt.
Met de cijfermethode leeren de kinderen in de
lagere scholen, waar zij goed toegepast wordt, ot,
zzeht zingen. Kon men nu bekomen, dat zulks in elke
lagere school gebeurde, dan ware na weinig tijds
in elk huisgezin ten minste een volwassene, die van
't papier zou zingen even gemakkelijk als men er nu
een boek of een dagblad leest. Die kon het ambt van
den liedjeszanger dag voor dag ter plaatse uitoefenen,
in afwachting dat niemand zijne hulp meer behoeven

i

zou.

Sommige lezers zullen misschien ongeloovig schokschouderen bij deze ophemeling van het cijfermuziek.
't Is hier de plaats niet om te bewijzen, dat de'
cijfers in het zangonderwijs wezenlijk de kracht hebben, welke wij hun toekennen. Om de twijfelachtigen
te doen nadenken, zullen eenige namen en feiten
voldoende zijn.
't Was wijlen de Z. E. H. Kan. Van Damme, die
over twintig jaar hier te lande de aandacht vestigde
op het cijfermuziek. Zijn oordeel kan , men lezen op
menige plaats van de < Musica sacra », b. v. op bl. 86
van het Juni-nummer van 1885.
Op het Congres van Mechelen, 8-12 September
1891, was de Z. E. H. Kan. Michiels, in de afdeeling
Kerkmuziek, verslaggever over het \ 3e punt van hetprogramma : « Het cijfermuziek en zijne voordeelen ».
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Nadat hij niet enkel theoretisch maar ook praktisch
met twee groepen kinderen (uit Antwerpen en Aarschot) zijne zaak gepleit had, zegde Maestro Tinel
de voorzitter der afdeeling, tot de aanwezigen : « ...Uwe
•aandacht en uwe goedkeuringen hebben getoond,
.dat wij het alien eens zijn over de weerde der cijfermethode. Alle verdere bespreking acht ik overtollig
en ik stel voor, de besluiten van den verslaggever bij
toejuiching aan te nemen. »
In 1893 vernam de Minister de Burlet dat het
cijfermuziek in eenige normaalscholen onderwezen
werd, ofschoon het programma daarvan geen gewag
maakte. Hij verzocht over dit onderwijs een verslag
aan de bestierders der normaalscholen van Brussel,
Lier, Mechelen en 0. L. V. Waver. Den 29 April
beval hij in al de normaalscholen des lands eene proef
gedurende het schooljaar 1893-94 'en voor het einde
van dit jaar een verslag over de bekomen uitslagen.
Als gevolg van dit alles werd in het programma van
6 September 1896 de cijfermethode als grondslag van
het zangonderwijs voorgeschreven.

*
Nu hernemen wij de vraag van den Heer Persyn :
€ Hoe gedaan ...? » om een enkel woordje over elk
zijner middelen te zeggen.
I. De volksliederen, met de , melodie in cijfers,
moeten op losse bladen gedrukt , warden, omdat in
de plaatsen, waar het cijfermuziek niet gekend is, de
marktzanger nog dient benuttigd te worden. In de
andere plaatsen zal men licht iemand vinden om de
liederen aan de cijferisten te verkoopen, die ze thuis
zullen voorzingen.
II. Door het drukken op losse bladen wint men
tijd voor het verkrijgen van passende volksliederen.
Men hoeft niet, zooals Karel Heyndrickx, voor eene
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volledige verzameling te ,zorgen alvorens met de uit-- ,
gaVe te beginnen. Men kan reeds g-ebruik maken- van
voorhanden zijnde oude en niettwe liederen, in afw
' ach=,
ting :dat -onze volkslievende dicEters, 't zij - uit eigeri
beWeging, 't zij - onder welken invloed ook, woorden
leveren aan de uitgelezen schaar van toonzetters, waarons land met fierheid op roemen mag.

Mechelen.

P. J. TYSMANS.

ZEZEMITZEIM3
NIEUWE SCHILDERWERKEN,

G. GUFFENS, E. DIRIKS.
N Neurenbergs GermaniSches Nationalmuseum
bevindt zich sedert eenigen tijd eene kolossale schilderij van Lucas van Leiden, voorstellende Mozes water uit de rots doende springen.
Bij de afbeelding van dit werk, in den Anzeiger, is
een portret van den meester gevoegd, door hem zelven
g-eschilderd : eene kostelijke aanwinst ook voor de
Nederlandsche kunst.
Doch wij behoeven zoo ver niet te gaan, om
nieuwe zaken te vinden, die belangrijk zijn voor,
het beste deel des lezers van dit tijdschrift. Wij
hebben slechts te denken aan de kunstwerkplaats
van onzen getrouwen vriend G. Guffens, om elk jaar
nieuwe schitterende herinneringen aan den alouden
bloei, vooral van de Italiaansche kunst, te ontdekken.
Nog steeds stelt de schilder, na elke reis in het
buitenland, na elke aanwinst voor zijn huis en voor
het publiek, zijne zalen open, die kennis laten maken
rn o t rneermalen geheel niet of bijna niet gekende
kunstwerken.
Guffens' laatste reis gold vooral Padua, van waar
hij, uit de verborgenste, slecht verlichte kerkhoeken,
wonderen van vroeger in meesterlijke nabootsing heeft
teruggebracht.
Wij moeten hierbij al dadelijk de zedigheid des
grooten kunstenaars bewonderen, die zich zelven en

2 64

NIEUWE SCHILDERWERKEN.

het publiek zoekt te beschaven door de studie van
meesters, welke hij stelt boven de voortbrengselen
van eigen vinding. En met welke liefde, zorg, nauwkeurigheid van lijn en kleur zijn die werken teruggegeven!
Wij vinden sedert eenigen tijd in de daartoe
bestemde deelen zijner woning bij voorbeeld tentoongesteld : de meest karakteristieke deelen uit het
kolossale "werk van Mantegna : De doop van S. Jacobus, benevens Giotto's Verraad van Judas, fragmenten
uit eene Pieta, De bruiloft van Kanadn door treffelijke
eenvoudigheid den aanschduwer innig roerend.
Van Benozo Gozzoli een prachtige optocht der
Drie Koningen (uit Florence), merkwaardiger wijze,
Brie portretten van beroemde Medici voorstellende.
Een aantal werken tot deze zaal behoorende
zijn het eiendom geworden van, den staatsminister
Beernaert.
Op Padua terugkomend, bewonderen wij in eene
bovenzaal eene grootsche voorstelling der legende
van H. Lucia, van Altichieri en d'Avanzo, in 1377,
hoe zij, naar de goerechtszaal gevoerd wordende, plotselijk, onverwrikbaar aan hare standplaatsblijft gehecht
en niet door kracht van menschen en dieren is voort
te' bewegen alweder een werk wat door innigheid
en eenv( udigheid van lijnen en kleur den toeschouwer
diep ontzet.
Het is eene kopij van het schilderwerk, hetwelk
allereerst door Forster, voor een 7o-tal jaren werd
ontdekt en beschreven wordt in zijn werk _Rase
durch Italien, 1837.
Tegenover Lucia hangt van Mantegna, de vroeger
reeds door ons bewonderde kolossale schilderij, de
onthoofding van S. Jacobus, dus den bloeddoop na
den waterdoop, voorstellende.
Bijzonder verdient bij deze gelegenheid nog beprezen te worden, S. Doris, bijna levensgroot, te paard,
de lans vooruit, op het oogenblik dat hij den draak
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-wil doorsteken, door Carpaggio's krachtig penseel
ontworpen, en nu met geniale hand door den lateren
meester Guffens voor de eerste maal in zijn geheel
wedergegeven.
Eindelijk vermeien wij ons dan nog in de yolkstypen van Capri met vaardige hand, karakteristiek
in zwart krijt uitgevoerd.
Wij keeren op onze schreden terug, nog steeds
vol van de ontvangen edele indrukken, stappen in
in den trein naar Antwerpen, richten onze schreden
naar de Meir en vinden in de Twaalfmaandenstraat,
ter zale, naar den grooten beestenschilder Verlat
genoemd, eene uitzet van 38 kleine en grootere werken
van eenen en dezelfden meester, een aanblik biedende
wel geeigend om ons van de hoogere kunst, bij
Guffens gevonden, wat te doen uitrusten. Het zijn
werken van den Zweedschen zeeschilder Ed. Diriks,
die zich, met wezenlijk aandoenlijke volharding en
groote vrucht, bij de natuur van Droebak, in de
Ijord van Christiana, heeft opgehouden.
Het hart gaat u open bij die natuur-waarheid,
waaromtrent geen schijn van twijfel bij u oprijst,
zoozeer is zij bezield en leeft zonder kunstmatige
inspuiting van gezochte middelen ; zoo gevoelen wij
den winteravond (1 o); zoo killig moet de lente in
Droebak zijn (18), zoo onstuimig de sneeuwval (2), zoo
vrie ndelijk en zoo bescheiden en levendig het stadje
zelf in de maand December (9). Dit is de schilderij
van den grootsten omvang, ongeveer zes vierkante
meters groot, en toch, gelijk andere, zeer bereikbaar
van prijs (fr. 4000).
Men bevindt zich in deze kleine verzameling te
midden eener geheel nieuwe wereld van kleuren en
lijneu, waar alle gemaaktheid, alle jacht naar effect
is uitgesloten en het edelste realisme, d. i. de treffendste werkelijkheid wordt afgespiegeld.
ALB. TH.
>
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**MAMMA-ft*
DE REGEERING VAN KONINGIN VICTORIA (I).

vroeg op eenen zomerochtend van 037
kwamen de Lord Kamerling en de Aartsbisschop van Canterbury in het Kensingtonpaleis
en zeiden ,aan Prinses Victoria, — toen een achttienjarig meisje, — dat zij, door den dood van Karen oom,
William IV, koningin van Engeldnd was geworden.
Laat op eenen, winternamiddag van Oot, toen
de, schaduwen des avonds over de Engelsche zeeengte
vielen, lag eetie oude vrouw op sterven in eene kamer
van het Osbornekasteel.
Hare kinderen en kleinkinderen omringden haar
onder hen be yond zich de keizer van Duitschland.
Eenige dagen later werd zij ter rust gebracht to
midden van een rouwvertoon, dat \zijne weerga niet
vindt in de hedendaagsche geschiedenis.
Tusschen deze twee tijdstippen had eene regeering
plaats van drie en zestig jareri, de lankst,e in de
Europeesche geschiedenis, met uitzondering derene
van Lodewijk XIV. De Krimoorlog was de eenige
Europeesche oorlog, die de rust dezer lange ' iegeering' stoorde. Het was eene regeering van vrede;
maar, zooals Shakespeare zegt, « Vrede heeft zijne
zegepralen, niet minder roemrijk dan die van den
oorlog. »
EER

(i) De lezer bemerke dat dit artikel ons ingezonden werd door
eenen Engelschman.
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Het leven der jonge prinses was een stil en afgezonderdleven. Hare titmuntende moeder, de hertogin
van Kent, had haar met de grootste zorg opgevoed,
en, toen zij den troon besteeg,' was zij niet alleen
hoogst ontwikkeld, maar ook met de beste grond..
beginselen doordrongen. Koningin Victoria was in
haar gehuwd leven bijzonder gelukkig. Haar echt was
een liefdeshuwelijk, met veel kinderen gezegend. Na
twintig jaren van zulk heil, werd haar echtgenoot,
door de Engelschen Albrecht den goede genoemd,
haar ontnomen. Van toen af tot aan het einde, d. i.
veertig jaren lang, was hare kroon, zooals Tennyson
het wel noemde, « een eenzame luister. »
Die lange regeering zag letterkunde, kunsten en
wetenschap grootelijks bloeien, dichters ontstaan zooals Wordsworth en Tennyson, schrijvers zooals Dickens,
Thackeray en George Eliot. Eene nieuwe school van
landschapschilders verrees en, in het laatste gedeelte
der regeering, nam de portretschildering bijzonder toe.
De op het gewone leven toegepaste wetenschap brachteenen ganschen omkeer te weeg in het volksleven.
VOOr zij den troon besteeg had de prinses nooit per
spoor gereisd. Toen zij koningin werd, waren er slechts
200 mijlen spoorweg in Engeland gelegd : nu zijn
er 20.000. Die ontwikkeling in het verkeer gaf aan
haar yolk niet alleen meer welstand, maar verleven-,
digde ook zijn verstand. Het invoeren van de postzegels en van de elektriksche telegraaf had een
dergelijk uitwerksel. (ienees- en heelkunde werden
heel en al vervormd, vooral door het gebruik van
chloroform en andere gevoelloosmakende middelen.
Gedurende de regeering der koningin, was de verbetering van 's yolks toestand allermerkwaardigst.
Armoede teekende het begin en voorspoed het einde.
der regeering. De beweging tegen de Koornwetten_
eindigde met een goedkooper worden van alle levens.;;
behoeften; zoo dat de Engelsche werkman thans zijn
loon grootelijks verhoogd ziet en den prijs zijner
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voeding en kleeding grootelijks verminderd. Opvoekling, eene der grootste zegeningen die een land kan
genieten, heeft gedurende dat tijdvak groote vordexingen gemaakt. Bij de ten troonstijging der koningin
was er geen stelsel van nationale opvoeding. Door
bet aannemen van M. Forster's Opvoedingswet in
187o, werd het onderwijs in het bereik gesteld van
gansch het yolk; en nu is het onderwijs, zelfs voor
de armsten, algemeen, verplichtend en vrij.
Men kan zeggen dat die uitkomsten, door den
gang van beschaving en verstand, onder welke omstandigheden ook, moeten verkregen worden. Maar
wij mogen den grooten aandrang niet vergeten, die
.alle werk door de , genegenheid en de aanmoediging
van hooggeplaatsen krijgt. Elke werker voelde, in
zijnen bijzonderen arbeidskring, dat het hart zijner
koningin in zijn welgelukken deel nam en werd zoo
tot verdere poging aangemoedigd.
Koningin Victoria's regeering was niet alleen
eene lange, mar ook eene goede regeering, tegen
het scherpst onderzoek bestand, hoewel zij leefde in
wat Tennyson noemt het felle licht, dat eenen
-troon beschijnt en alle vlekke zwart maakt. » En voor
twee derden van dien tijd, was haar leven dat eener
eenzame vrouw. Voor haar waren Shakespeare's woorden zeer waar: Ongemakkelijk ligt het hoofd, dat
eene kroon draagt. » Maar noOit zocht zij den last
te ontkomen. Zij was hoofdzakelijk een staatsman
Zij had een der wijsste hoofden -van Europa. Eenmaal zullen wij weten hoeveel 'goed er gedaan
werd, hoeveel verdriet werd afgekeerd door het
brein dier verweduwde vrciuw. In al haar doen
was- zij ten eenmaal grondwettelijk. Wie haar om
raad vroeg, vond dezen ialtijd wijs. Groot was hare
-vlijt zij stond vroeg op, zij was altijd stipt, en
zij werkte meer dan de meesten harer onderdanen.
Te rnidden harer openbare plichten, vond zij tijd om
voeling te houden met de nieuwere letterkunde. Zij
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hield zich met het welzijn van elk lid barer grootefamilie bezig. Als vrouw, bezat zij een sterk liefdevermogen. Bij elk onheil, dat een gekroond hoofd
van Europa trof, schreef zij eenen roerenden briefvan, deelneming en genegenheid; en niemand betreurt
haar meer dan de arme hutbewoners, die rondom
haar kasteel in Schotland wonen. Hare regeering
was door eene grootere verdraagzaamheid gekenmerkt, dan order eenige andere geheerscht had. Geen
protestantsche vorst is zoo goed voor de katholieken
geweest. Aan het hoofd van haren rouwstoet, reed de
hertog van Norfolk, maarschalkgraaf van Engeland,
en hoofd van den katholieken adel. In 1851 werd onze
kerkregeling hersteld en de groei der Kerk gedurende
hare regeering was wonderbaar. Ofschoon niet vertoonmakend, was haar persoonlijke godsdienst diep
en rechtzinnig. Die haar het best kenden, zeiden dat
zij nooit eene gewichtige staatswerkzaamheid aanving,
dan na een lang gebed. Het grootste bezwaar, dat
tegen haar werd ingebracht is, dat zij haren echtgenoot
overdreven betreurde ! Bij hare troonbestijging was
de staat der maatschappij op zijn laagst. Dronkenschap en vrijgeesterij waren de gewone zonden van
den adel. Hanen- en prijsgevechten waren de 'geliefkoosde uitspanningen. Nu zijn zij ongekend. Haar
hof was een der bedorvenste van Europa : zij maakte
het tot een der reinste.
Wel kan er gezegd worden, dat al deze verbeteringen natuurlijk plaats grijpen in een demokratisch land, waar de wetten door de vertegenwoordigers van het yolk gemaakt worden. Men
kan zeggen dat de persoonlijke invloed van den
vorst in eenen grondwettelijken staat niet veel beteekent. Maar denkt op al het kwaad dat een vorst
kan doen. Door zijne wankelmoedigheid, dompelde
Karel I Engeland in eenen burgeroorlog. Joris III verloor, door zijne onverzettelijkheid, de Amerikaansche
kolonien. Veel meer geleek koningin Victoria's regee--
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ring aan het leven eener goede vrouw aan het hoofd
van haar huisgezin. En een koningdom is slechts
een huisgezin op grooten voet. Gelukkig het koninkrijk, dat aan' zijn hoofd eene goede moeder heeft,
steeds wakende over haar yolk, zijn welzijn wenschende 'en hopende, blijde om zijn geluk en deelende
in „ zijne zorg.
Zoo treu* rt het Engelsch yolk, am Koningin
Victoria, voelende dat het niet alleen eene vorstin,
maar tevens eene vriendin verloren heeft. Van haar
zal men'altijd spreken als van Victoria de welbeminde.
Te recht heette zij Victoria : want hare regeering
was eene victorie over onwetendheid, armoede en
misdaad. En zij die het met Edward VII wel meenen,
kunnen slechts hopen dat hij in de voetstappen zijner
goede moeder zal treden, wier schoonste titel het
was genoemd to worden de Vriendin van haar
Volk.
ARTHUR WENTWORTH POWELL M. A.

EEUWZANG,
Et notuM feci els nomen Tuum
et notum faciam, ut (Medi° qua di..
lexisti Me in ipsis sit, et Ego in ipsis.
JOAN. XVII, 26.

Laat dag en jaar en eeuw
vlug en gezwind
vallen van de baan der tijden
Verloopen
In de eeuwigheid, vvaar 't al zijn grafstee vindt :
Wij moeten voort, ons wegen op, en strijden.
Niet omgezien, met droeven blik en zin,
Naar dag en jaar en eeuwe die verdwijnen :
De zonne, ziet ! staat aan de blauwe tin
Met nieuwen glans en levenskracht te schijnen.

De wachter steekt de zilvren krijgsklaroen,
De vaandels wappren hoog in wind en lochten,
De vijand
uit op roof en schade-doen —
Rukt aan, ter sluik, langs duizend slingerbochten

De wapens op ! Vooruit, . met blij gemoecl!
En, van vervloden eeuwe, jaar en dagen,
Aileen de Hoop, bij het herdenken zoet.
Aan vroeger zege, in 't herte meegedragen.
Niet aarzelen bij 't wisselen van baan,
Niet angstig zoeken naar verholen stegen
't Geloof ziet ge op den berg tot bake staan ;
In licht der waarheid, voort ! langs open wegen.
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Geen zucht naar eigen lauwren, lust of bast ;
Geen spijt noch wrok om . wat we vroeger leden ;
Maar Liefde alleen, die elk ten dienste staat
En enkel strijdt waar 't goede wordt bestreden.
Vooruit ! Den blik ten hooge en hoog den kop,
Geklommen op het steile pad, geduldig,
Het Kruis aanschouwend soms, dat van den top
In 't herte straalt zijn gratie duizendvuldig.

/

Mijn Broeders, broeders zijn 't, die, daar omlaag,
Misleid, in bosch en wildernis verdolen;
Verraden, vallen in een hinderlaag;
Gevangen, kwijnen ach I in krocht en holen.
Ter hulpe! Treft den vijand vlak in 't hert,
Den Satan, die hunne oogen weet to blinden,
Die, voor hun voeten, valsch den weg verspert
En man bij man in slavenband wil binden.
Ter hulpe 1 Slingert liefdeschicht op schicht :
De Liefde — die den Satan doet begeven —
Werpt op der doolaards baan het reddingslicht
En wekt in 't hert den gloed van hooger leven.
Ter hulpe! Scheurt aan Barden Satans vlag,
Doch spaart met liefde, spaart ze, die bedrogen
Haar volgden, die haar voerden in den slag,
Grootmoedig, maar verbijsterd door de logen.
Door haat gehitst, sprong wild hun hoop ons toe.
En holde huilend los op onze wallen;
Doch ziet ! ze wanklen strijdens- klimmensmoe ;
Hun vuist; die beeft, laat dolk en degen vallen.
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Ze erkennen ons, hun broers uit 't zelfde huis ;
Treed, met betrouwen, treedt ze liefdrijk nader
En troont ze mede naar den voet van 't Kruis
In de open armen weer van d'eenen Vader.
Schokt, Broeders, schild op schild nu, luid en lang !
Laat eene hymne uit hunne en onze scharen
Met blijdschap melden aller liefde en dank
Voor Hem, den Redder, dien we in 't aanzicht varen.

Schokt schild op schild ! Zingt luider nog uw lied
Van Liefde in strijd en zege ; laat het galmen
De vlakten iri, waar gij die reien ziet
Rondhuppelen, gekroond met druif en halmen ;
Genieters, die met dartlen lach en lust,
Na spel en dans, op rozenbloesem slapen
En, als de middagzon ze wakker kust,
Naar nieuw genot met nieuwen honger gapen.
Schokt schild op schild! Ook zij, ze hooren 't aan
En — wenden ze eens naar ons hun weiflende oogen
En zien zij op de hoogte ons leger gaan,
Door edler drift in 't leven voortbewogen
Misschien dat schaamte 't hert hun treft en roert,
Het laatste vonkje liefde er doet ontgloeien
En, opwaarts heen, hen tot de bane voert,
Waar 't Kruis op straalt en sterkte neer laat vloeien.

Steek, wachter, blij de zilvren krijgsklaroen!
De Liefde nooit, door de eeuwen heen, verwonnen,
Houdt hoog het Kruis, de vlag van vrede en zoen
De strijd gaat voort door de eeuwe nieuw begonnen.
Kan. EUG. DE LEPELEER.

HET DAVIDS-FONDS EN DE VROUWEN' (').

een echtpaar het geluk heeft vijf en twintig jaar
vereenigcl te mogen' leven, dan is het feest in de
familie, , feest in de, buurt.
Kinderen., ouders, broeders ' en zusters der feestelingen
komen van alle kanten om hen geluk te wenschen; de
mooning wordt van binnen en van buiten versierd; de 10einkinderkens strooien bloemen voor de schreden der grootouders, en opgetogen ziet heel de buurt den stoet naar de
kerk wandelen om 'God te bedanken voor het wel en het wee,
gedurende het vierde eener 'eeuw ondervonden; want de
beproeving is immers, zoowel als de voorspoed; een teeken
Zijner liefde
Aan het feesttnaal ,geeft de oudste zoon de gevoelens
van alien weder in eenen begeesterden heildronk, in een
gloeiend gedicht, zingen met opgeruimd gernoed de
dochters een welluidend gelegenheidslied-;, en vader en moeder voelen hunne ,00gen vochtig worden van aandoening ;
zouden hunne kinderen willen , bedanken, maar kunnen
dat niet anders dan in eene lange, warnie otnhelzing.
De grootouders en de andere bejaarde familieleden zijn
van herte verheugd over al die liefde, over al dat geluk.
Slechts als die teedere gevoelens wat bedaard zijn, is
't hunne beurt om de aandacht der jeugd te boeien.
Zij, doen den verleden ' tijd herleven, en schetsen de
vreugde en bet verdriet door de voorzaten ondervonden;
en vroolijk en ernstig te gader geven zij aan het jonge
geslacht wijze lessen voor de toekomst.
LS

(I) Inhoud eener voordracht op den luisterlijken feestavOnd door
de Leuvensche Afdeeling ingericht - den 19 December 1900, ter
gelegenheid van het eerste jubelfeest van het Davids-Fonds, 187c-itoo.
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Verieden jaar vierden door heel het land de talrijke
afdeelingen van het Davids-Fonds de vijf en twintigste verjaring van de inrichting van dat machtig verbond der katholieke Vlamingen.
Van het Oosten tot het Westen werden programma's
rondgezonden om de leden uit te noodigen, hier op eene
boeiende voordracht, daar op eene luisterlijke vertooning,
overal op puikgezangen van onze Vlaamsche meesters.
Eene sidddering is door het Davids-Fonds geloopen als
bij het wuiven van een streelend lentewindje; en overal is
nieuw leven, nieuwe groeikracht waar te nemen.
Om de herinnering aan die jubelfeesten levendig te
houden, wil ik, gelijk de bejaarde familieleden op eene
zilveren bruiloft, voor mijne Vlaamsche vrienden een hoekje
van het verledene oplichten ; daaruit zal men kunnen opmaken, wat ons in de toekomst te doen staat, om het
Davids-Fonds en tevens de rechten der Vlamingen te
bevorderen, te volledigen, te bevestigen.
Het zag er in vroegere tijden met onzen volksaard en
onze moedertaal vrij wat somberder uit, dan nu!
Er is veel geschreven geworden om te bewijzen, dat
de Vlamingen door de eeuwen been hunne moedertaal
hebben beoefend; doch gansche reeksen van dichters uit de
achttiende eeuw (om niet hooger op te klimmen) dienen
alleen om te bewijzen, dat wij toen geene dichters hadden,
welke dezen naam verdienden. Met de taalkennis zag het er
niet beter uit; immers wat taalkennis was er te verwachten
in een land, waar J. DES ROCHES de officieeele meester
was, en willekeurig de wet mocht geven!
Op zeer weinige uitzonderingen na, kan men bij de
letterkundige voortbrengselen dier eeuw zeggen : de wil was
goed, maar het wapen gebrekkig.
Gedurende het Fransch bewind, toen de scholen Fransch
waren, en de kennis van het Fransch tot het bekomen van
alle openbare 'betrekking dringend noodzakelijk; toen geene
openbare akten, geene nieuwsbladen zelfs in 't Vlaamsch
mochten opgesteld worden, en wantrouwen en dwang al de
uitingen van ons geestesleven bespiedden, hoe wilt ge, dat
onze moedertaal zich daar ontwikkelde en biocide?
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Ik zal }.-F. WILLEMS niet tegenspreken, waar hij zegt„
dat er in de laatstverloopen vijf en twintig jaren (1795-182o)
zeer veel verbeteringen te bespeureri zijn in de voortbrengselen der Belgische Muze, en over het algemeen in die
der schrijvers, welke zich met de beoefening hunner moeder-taal hebben verledigd, waarin bijzonder eenige kundige
geestelijken hebben uitgemunt » (I); nocli J.-O. DE VIGNE,
die, « hoe gebrekkig ook over het algemeen het voortgebradhte was..., eenen stelligen vooruitgang waarneemt, zoowel
onder opzicht van taalkunde als van gedachten en letterkundigen smaak » (2) ; maar wat wil eene letterkunde zonder
de vrijheid, die haar opwekt, zonder den vaderlandschen
geest, die haar bezielt ? Is het voor onzen landaard niet
veeleer te betreuren, dat er, volgens WILLEMS ' eigen getuigenis,
dertig Vlamingen gevonden werden, die in 1812 den treurigen
moed hadden om den Veldslag van .Friedland en den Vrede
van Tilsit, dat is : den roem van onzen dwingeland te
bezingen !
Is waar, dat, twee jaar later, Coen Napoleon gevallen
was, z es en d er tig poeten aan den volgenden oproep derKersouwieren van Oudenaarde beantwoordden :
« Schets met uw dichtpenseel ons of Napoleon
Die door zijn grouweldaen, geput in d'helsche bron,
Bezoedeld heeft den roem van zoo veel zegepraelen.
Hersnaer daerna uw luyt en zing, op blydren toon,
Hoe God dat schrikdier heeft ontrukt de fransche kroon,.
Om met de vredezon Europa te bestraelen. »
De poezie moet nit het hert komen, niet uit het hoofd.
Daarom blijft men even koud bij de rhetorikale bliksems,,
die hier Napoleon naar den kop geslingerd, als bij de
smokende wierookwalmen, welke daar hem werden toegezwaaid.
Veel meer rechtzinnigheid en pittigheid, veel meer echte
verontwaardiging stak er in de spotliederen, onder Jozef II,.

(I) Verhandeling over de Nederduitsche Taal- en Letterkunde, It,.
blz. 205.
(2) De Zuidnederlandsche Sch'rijvers van het tijdstip der FranscheOmwenteling (1795-1815).
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-tij dens de Brabantsche Onwenteling gedicht, en die in de
,jaren '40 onder ons yolk nog gezongen werden, als, b. v. :
« Jozef, ge zijt een beest,
De plager aller menschen!
Dat-de met uw romp
Aan de galleg hong,
Dat waren onze wenschen! »
En toch hoorde ik in mijne jeugd uit den mond derzelfde ouderlingen, welke dat lied zongen, menigmaal het
,akelig woord : « Die het land heeft, heeft mij. »
Wel zeiden de jongeren dat woord niet na; maar hunne
verkleefdheid aan het Vaderland en vooral hunne liefde
voor de Moedertaal was er niet inniger om; want in plaats
van verontwaardigd te zijn, als zij door eenen ambtenaar in.
- 't Fransch werden aangesproken of eenen Franschen dienstbrief van hem ontvingen, betreurden zij het zoo ootmoedig
,als rechtzinnig, dat zij die taal niet verstonden, en zouden
het onmogelijke gedaan hebben om ze hunne kinderen te
laten leeren.
Toen ons land, volgens de merkwaardige uitdrukking
der Groote Mogendheden, « eene vermeerde ring van
.gr on dg ebied voor Ho 11 an d » werd, kreeg Willem I,
door de ons opgedrongen grondwet, het volstrekte meesterschap over alle onderwijs.
Dat meesterschap heeft hij dan ook in ruime mate
,laten gelden.
Alle gestichten, welke niet met zijn Calvinistisch doel
overeenkwamen, 't zij lagere, middelbare of hoogere, werden,
tot verheffing van 't onderwijs, tot versterking van den
-nationalen geest en andere listig voorgewende loffelijke doel.-en
,eind , ja, somtijds op zijn enkel bevel, een voor een gesloten en door onzijdige vervangen : dat weet elkeen.
Maar wat elkeen misschien niet weet is, dat hij voor
't onderwijs onzer moedertaal niet gedaan heeft, wat hij had
kunnen en moeten doen.
Onze geschiedenis van 1814 tot 1830 is nog niet geschreNen; wel stukken en brokken daarvan, maar waaronder vele,
die niet te betrouwen zijn.
Zoo wil men, o. a., doen gelooven, dat in Willems tijd
het Nederlandsch in onze scholen biocide.
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Willem I had voor zijne moedertaal niet meer over,
dan zij rye voorzaten, en dat was bitter weinig : zulks verzekert
ons een Hollandsche schrijver, J. VERDAM.
« Vooreerst zegt hij (I) heeft onze Taal nooit den
zegen g0(end van een vorstenhuis, dat zich hare belangen
aantrok, in hare ontwikkeling en ,beschaving belang stelde,
en haar door zijn voorbeeld zijne bescherming kweekteen koesterde. Hoe vele en hoe groote verdiensten hetHuis van Oranje ook voor ons land moge hebben, van
weinige onzer stadhouders of koningen is het bekend, dat
zij een open odg gehad hebben voor de _rechten van het
Nederlandsch, of dat zij de landtaal hebben in bescherming
genomen, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk door het
beschermen en begunstigen van dichters en schrijvers„ »
Hij gaf, 't is waar, onmiddellijk na zijne optreding, aan
onze taal hare natuurlijke rechten terug (r October 1814.
ook droeg hij den 15 September _1819 een besluit, op ,eigen
hand, waarbij tegen' i Januari 1823 alle anibtenaars in de
Nederlandsche (Vlaamsche, want in de Hollandsche waren
Beene) gewesten, in staat moesten zijn om hunne bedieningin 't Nederlandsch uit te oefenen, op straf van naar deWaalsche streken te worden verplaatst
Jammer, dat besluit, hetwelk op zichzelven niet onrechtveerdig was, kwam niet op zijnen tijd. 'Qui veut la fin veut
les thoyens, dat is : Men moet den wagen niet v66r de
paarden spannen.
Hadde hij eenvoudig tot Vlaamsche en Waalsche studenten laten zeggen : « Ziet, jongens, ik geef u de middelen aan
de hand om grondig de Nederlandsche taal te leeren. Doetnu ook uw best; want wie geen Nederlandsch ke pt zal
tien jaren van hier in Neerlandsch sprekende provincien
geen openbaar ambt kunnen bekleeden ›>,
Vlamingen- en Walen zouden gezeid hebben e hij heeft
gelijk; wat hij vraagt is 'natuurlijk, is billijk.
Maar nu integendeel zeiden Walen en Vlamihgen : hij
heeft ongelijk ! Wij hebben geen van alien de "gelegenheid
gehad om het Nederlandsch to leeren, en op zijn bevel
zouden wij het rnoeten kennen!

(I) Geschiedenis der Nederlandsche Taal, 1890, blz.
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En die redeneering was zeer gegrond. De mannen, die
toen openbare ambten bekleedden, hadden onder het Fransch
Bewind onze taal niet kunnen studeeren ; zij die zich tot
zulk een ambt voorbereidden, waren niet veel beter bedeeld.
Want het was zoo \gemakkelijk niet het Neerlandsch mad/fig
te worden, als men dat wil doen gelooven. Of zou de
volgende prijsvraag voor de klucht uitgeschreven zijn geworden, die ik lees in Algemeene Konst- en Letterbode van het
jaar 1820, dat is ze s voile jaren na onze vereeniging met
Holland :
« Het Koninglijk Genootschap van Taal- en Dichta kunde te Antwerpen heeft besloten eenen gouden eerex penning te schenken aan den schrijver der beste verhan« deling of antwoord 'in de Nederlandsche taal, op de vraag :
« Of en in hoeverre de Moedertaal tot grondslag dienen moet
« in het leeren van andere talen en van Wetenschappen .? Het
« Genootschap verlangt in de beantwoording dezer vraag,
c dat de schrijver voornamelijk spreke over het gebruik, in
c sommige Nederlandsche provincien (dat waren onze
c Vlaamsch-Belgische) bestaande, van namelijk de kinderen
« de Fransche en Latijnsche talen te doen leeren, eer zij
« nog de grondregels hunner Moedertaal machtig zijn. »
Over onze taal in het onderwijs sprekende, zegt F.-A.
Het lager en middelbaer onderwijs hebben
zoo veel mogelilk aen de verwachting beantwoord ; maer
het hooger heeft voor de vaderlandsche beschaving veel,
zeer veel te wenschen overgelaten. Het onderwijs werd
gegeven in eene doode tael, gedeeltelijk door vreemdelingen,
die zich aen het bestuer wel slaefs verknocht konden toonen,
maer -natuerlijk met den nederlandschen geest niet bezield
waren, en diensvolgens dezen in de jonge vlaemsche gemoederen niet konden instorten. De nederlandsche tael en letteren werden, ja, in de volkstael onderwezen, maer daertoe
bepaelde zich schier de geheele onderneming tot het
hervormen van den volksgeest, die zich in zijne vlucht
genoegzaem belemtherd gevoelde door den vreemden wind,
welke de drie hoogescholen gedurig in beweging stelde » (r).
SNELLAERT : <<

(i) F.-A. SNELLAERT, ,, Jets over den toestand onzer Tael en Letterkunde, ,, Belgzsch Museum, Vierde Deel, biz. 15-16.
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Dat het lager onderwijs niet in eene yreemde taa1
gegeven werd, dat is natuurlijk; maar of -het middelbaar
onderwijs « zooveel mogelijk aan de verwachting beantwoordde » ? Deze vraag zal de lezer, die zich de hooger
aangehaalde prijS yraag herinnert, ontkennend beantwoorden,
nadat hij het volgende uittreksel zal gelezen hebben uit het,
< Verslag over de hoogere, middelbare en lagere scholen in
1824, x, door Minister L. VAN GOBBELSCHROY aan den Koning
overgemaakt in 1825 :
« In de provincien waar het Vlaamsch de landstaal is,
!mar die taal in de colleges sedert eenige jaren (?) niet meer
gebruikt wordt, gaat de afschaffi.ng van het gebruik der fransche taal regelmatig haren gang. Men heeft begonnen het
Vlaamsch in de laagste klassen in te voeren, en van jaar tot
jaar breidt men het tot eene hoogere uit. (I) »
In 1824 was de hervorming dus nog maar pas begonnen!
Dat komt wel niet overeen met hetgeen tot hiertoe geleerd
is geworden, maar het is de onomstootbare waarheid, en een
bewijs,dat Willem I voor het Nederlandsch in onze scholen
niet gedaan heeft wat hij had kunnen en moeten doen; dat
hij op het gebied der taal, zoowel als op het gebied van den
godsdienst en de vrijheid, willekeurig te werk ging, _,en dat de
Vlamingen zooveel reden hadden om over hem ontevreden
te zijn, als de Walen. '
En wij, hunne afstammelingen, hebben er zelfs meer.
Welhoe ! van onze twintig jaar lang verfranschte ouders eischte
hij, dat zij, zonder kovergang, al hunne zaken beredderden in
eene taal, die wel de hunne was, maar die zij niet geleerd
hadden! Eli hij zelf, was hij zijne moedertaal genegen ? Wij
hebben hooger gezien, wat J. VERDAM zegt over de bescherming door het Huis van Oranje aan de landstaal verleend.
D r J.-W.-A. JONCKBLOED spreekt nagenoeg in denzelfden
zin (2), en F.-A. SNELLAERT, van het hof van Willem I sprekende, zegt : « Het hof was in handel en wandel alles behalven
Nederlandsch, en 't was het Fransch dat den toon gaf : zijn.
onverschilligheid was niet geschikt om de grooten aen te,
wakkeren zich met de volkstael te bemoeyen. Deze onthiel-

(I) Recueil des lois et actes ge'ne'raux du Gouvernement en vzgueur
dans les Pays-Bas. 3' Sèrie, T. 13, blz. 232.
(2) Gesch. der Ned. Letterk., 2 de uitg., II, 430.
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, den zich daervan voorbeeldelyk, zoowel in het Noorden als

in het Zuiden, en weinigen die ten hove verschenen, toonden
cenigen zweem van Nederlandsche manieren... (I) »
Voeg daar nog bij de hooghartigheid der Hollandsche
beambten die bij de Vlamingen « de wet en de guldens
lazen », hunnen afkeer van onze zeden en gebruiken, hunnen
spot met de taal van eene streek, die zij als een wingewest
beschouwden (2), en gij zult bekennen dat ons geduld eerder
uitgeput zou geweest zijn, dan dat der Belgen van voor 1830.
En dan de gedurige aanvallen tegen onze vrijheid! Indien
wij toen geleefd hadden, hij zou ons immers verboden hebben in ons Davids-Fonds boeken te verspreiden, die met
zijne behjdenis niet overeenkwamen ! Vrijheid bestond echter
alleen voor de anti-katholieke Maatschappl lot nut van 't alsemeen, het Willems-Fonds van die dagen; de propaganda
van orthodoxe boeken werd verboden : dat heeft onze eerwaarde Hoofdman, Vader David, ondervonden.
Maar de Belgen dulden geenen dwang! In 1830 stonden
Vlamingen en Walen op, en jaagden de Hollanders het land
uit, en verklaarden Belgie onafhankelijk. — En liberale Walen
namen het bewind in hunne twee handen, en drongen de
Vlaamsche taal, de taal der meerderheid, uit leger, bestuur
en gerecht, uit hooger en middelbaar onderwijs, en behandelden de Vlamingen als paria's in hun eigen land!
En het duurde nog al vele jaren, eer wij die miskenning
van een onzer heiligste rechten gewaar werden ! Wat de Waal
geen vier en twintig uren dulden zou, dat dulden wij — helaas!
na zeventig jaren nog !
Zou dat hebben kunnen gebeuren, indien de Vlamingen
onder de zestienjarige regeering van Willem I in de gelegenheid waren geweest om hunne moedertaal te leeren hoogachten en beminnen ?
Nu ontmoette die willekeurige maatregel geen den minsten
wederstand, in tegendeel. In de steden zond de burgerij hare
kinderen naar de Fransche School, en verhief die des te hooger,
naarmate er minder Vlaamsch onderwezen werd. Of zij verkreeg, dat er in de dorpsschool voor de rlke kinderen een
leergang van Fransche taal gegeven werd, waar de meester al

(I) Belgisch Museum, IV, 18-19.
(2) Id. 36.
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zijn Latijn in stak. En de privaatscholen en ,de pensionaten,
moedigden, om leerlingen te winnen, wetens of onwetens die
dwaline aan : zij staken hun franskiljonismus door de vensters
uit, en al was het onderwijs' er somtijds ook allerellendigst, zij
krielden van kostliggers !
De mm vermogenden konden het intusschen niet genoeg
betreuren, dat hunne kinderen van het Fransch moesten verstoken blijven ; en die het Maar eenigszins dwingen konden,
plaatsten ze op zeissel in 't Walenkwartier om er hunne taal te
leeren.
Er waren, gelukkiglijk, uitzonderingen op den algemeenen
regel ! WILLEMS, DAVID, BORMANS, SNELLAERT, BLOMMAERT7
DUVILLERS, LAMBIN, VAN DUYSE, VAN WEST, VISSCHERS

anderen vestigden de aandacht hunner stamgenooten op
-den staat van ondergeschiktheid, waartoe wij schenen verwe
zen te zijn, en begonnen aan de herstelling onzer taal en onzer
rechten te arbeiden (i). Dat was het begin der VI a a msche
Bew eging, door eerlijke, en voor het grootste deel katholieke Vlamingen begonnen; maar die beweging liet het eigenlijke Vlaamsche yolk nog lang onverschillig.
De spelling onzer taal, die om niet op het Hollandsch_te
gelijken ()peens vijftig jaar achteruitgezet was, werd na lang
harrewarren min of meer geregeld ; CONSCIENCE en eenige
andere schrijvers begonnen door hunne eigenaardige schrifteri
de aandacht van het yolk op te wekken ; congressen werden
belegd, en s,meekschriften, niet om rechten, maar om gunsten
te vragen, werden- door d&ootmoedige Vlamingen naar hunne
overheersners neen! werden naar door de Vlamingen gekozen Volksvertegenwoordigers gezonden, — en die vertegenwoordigers der Vlamingen smeten de klachten hunner kiezers
de scheurmand in en.bleven vast op hunne zetels zitten ; want
de Vlamingen voelden zich door die handelwijze niet gehoond
en yeven voortdurend, indien- zij het Fransch niet machtig
waren, uit alle openbare betrekkingen verwijderd. Onze dap- .
pere 'Vrijwilligers, die in ,1830-31 meer dan eens hun leven
voor onze vrijheid hadden gewaagd, konden het in 0ns leger

(I) Hetgeen nochtans niet belette, dat velen onder hen in hunnen huiskring en in 'hunne betrekkingen met hunne vrienden niets dan Fransch
spraken (als o. a. Blommaei t en J.-F. Willems) ; doch dat verwondert ons
niet; in 't jaar 0. H. J. C. 1901 vindt men zulke Vlamingen nog.
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nog niet tot sergeant, in onze gemeentebesturen nog niet
tot veldwachter brengen, _ indien ze geen Fransch kenden,
terwijl honderden Fransche gelukzoekers, die op het gerucht
onzer omwenteling naar Belgie gestroomd waren, - zonder
titels of doorslaande bekwaamheden tot officieren en later
zelfs tot hoofdofficieren werden bevorderd (I), — omdat zij
Fransch, misschien ook wel omdat zij geen Vlaamsch spraken!
't Waren nog droeve tijden, toen in 051 te Gent, « door
burgers van allerlei denkwijze », het Willems-Fonds werd
gesticht, « om de nederduitsche tael en letterkunde en al wat
haer aengaet krachtdadig te ondersteunen en aen te moedigen ter versterking van den algemeenen nationalen geest
in Belgie (2).
Jaren lang leefde die stichting kwijnend voort; na een
tienjarig bestaan telde zij nog maar honderd vijf en tachtig
inschrijvers.
Doch (gelijk het gewoonlijk gaat) van onzijdig werd het
Willems-Fonds allengskens liberaal; zijne uitgaven namen
bedektelijk eene kettersche richting, als daar zijn De Triomf
der Piraten en Philips van Marnix van Sini-.A.ldegonde, eene
uitgave welke door Vader WILLEMS, den rechtzinnigen
katholiek en den verkleefden vriend van Vader DAVID, nooit
zou goedgekeurd zijn geworden, en die zelfs door E. VAN
DRIESSCHE, eenen onverdoken vrijmetselaar, openbaar « betreurd >> werd (3).
Men begrijpt, dat in zulke omstandigheden de laatste
katholieken van de lijst der inschrijvers verdwenen.
Doch het getal der toetreders was nu al , tot zestienhonderd geklommen. De invloed van het W.-F. werd dus
sterker, en het werd hoog tijd dien invloed te keer te gaan.
Dat werd, nu zes en twintig jaren geleden, ondernomen.
In de pastorij van Wilsele, bij den verdienstelijken pastoor
L. SCHUERMANS, werd het Davids-Fonds geboren, en den
15 Januari werd het te Leuven ten doop gehouden door
de EIH.

(I) In 1834 waren in ons leger 30! vreemde officieren, waaronder
257 Fransche !
(2) Art. i der Grondslagen van het Willems-Fonds.
(3) Op de algemeene vergadering van het W.-F., den 27 December 1874.
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F. Schollaert, P.-P. Alberdingk Thijm, Brouwers, Schuermans, Hendrix, Hemeryck, de Prins, Jacobs, CappellenVerzijl, Paul Maes en Julius Plancquaert,
Aan Professor Alberdingk Thijm komt de eer toe, door
zijnen onvermoeiden arbeid aan 'het Davids-Fonds eene uitbreiding te hebben gegeven, die verbazend mag genoemd
worden. Den 23 Mei '1875, dag der eerste algemeene vergadering, vier maanden' na zijne stichting, telde het reeds
zeven en twintig afdeelingen met 2,500 leden, — duizend Meer dan het vijf en twintig jaar oudere WillemsFonds !
Spot, beschimping, laster waren niet bij macht om zijne
ontwikkeling te belemmeren. « Het schoot op als in de Morgenlanden een machtig prachtig woud (i).
Die buitengewone uitbreiding moet aangemerkt worden
als een teeken des tijds. De strijd tegen de Kerk was buitengewoon hevig; de verderfelijkste leeringen werden overal
verspreid; zeden en geloof werden tegelijk aangerand; maar
de katholieken waakten, en van verdedigers werden zij aanvallers. Talrijk en dapper waren de strijders over heel het
land; zij verdienen alien de hulde van het dankbaar nage-slacht (2).
Op twee jaren tijds telde het David-Fonds over de
5,000 leden ; in den besten bloeitijd klom het aantal der
inschrijvers tot 7,000; thans zijn er nog ruim 6,0o0 tegen
2,50o in het Willems-Fonds.
Maar hoe bloeiend ook die toestand zij, toch is hij niet
voldoende. P. WILLEMS zaliger, de tweede Voorzitter, hoopte
het ledental tot io,000 te zien klimmen. 1k herhaal, en de
derde algemeene Voorzitter, de heer Heileputte,' en al die
zich ernstig met het Davids-Fonds bezighouden herhalen met
mij : dat is nog Liet voldoende!

) J. PLANCQUIERT, Vlugschriften van het D.-F., blz. 210.
(2) Maar bijzonder de HH. Fr. de Potter, G. en L. Adriaenssen,
Claeys, Roucourt, Rogiers, J. de Beucker, P. Willems, L. de Coninck,
Van Schillebeeck, Ron, V . en Ph. Bets, Duclos, Verriest, H. Van Droogenbroeck, Suffer, van Winkel, de Corswarem, M. Ceysens, Victor
Jacobs, A. en R. Snieders, E. Dujardin, Lauwers, E. van Rijswijck,
Fr. Willems, Rosel, di Martinelli, Bols, Ossenblok en menige andere,
Ale de tijd uit mijn geheugen heeft gewischt.
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Welhoe! op weinig uitzonderingen na tellen de afdeelingen thans minder leden dan over vijftien jaren!
't Is waar, er zijn thans meer afdeelingen; daarbij in
een groot huishouden, zoowel als in een klein, wordt aleens
gehaspeld; maar dan moeten de verstandigsten wat toe.
geven, om slechts het gemeenschappelijk doel : het geestelijk
en het stoffelijk welzijn van onzen stam, te bevorderen.
En daartoe is vooral eendracht noodig in aanhoudenden
arbeid.
Ik weet ook, dat men niet altijd even tevreden is over
de uitgegeven boeken ; maar daarom gooit men den steel
niet naar de bijl, en vervult de lucht niet met klachten, die
onze vijanden juichen doen, de zwakke geesten ontstellen,
tot wankelen brengen en doen afvallen.
Eene andere opwerping, die niet van gewicht is beroofd,
is dat er zoovele nuttige instellingen, zoovele goede werken
te ondersteunen zijn; maar met wijs beleid kan men ver
komen : dat weten de vrouwen het best.
Het is daarom, dat ik nagedacht heb over de mogelijkheld, of de vrouwen ons in onzen strijd voor verzedelijking
door de moedertaal geene behulpzame hand zouden willen
leenen.
Wel is waar, de opvoeding der vrouwen is sedert honderd
jaar nog veel meer verfranscht geworden dan die van de
mannen, en wij, mannen, die op onze vlaamschgezindheid
zoo fier zijn, we hebben maar weinig gedaan om die verfransching te verhinderen. Zij komt grootendeels uit de verfranschte scholen, uit de verfranschte pensionaten, waar aan
onze dochterkens afkeer voor onze moedertaal wordt ingeboezemd, en waar ze allengskens overtuigd worden, dat er
buiten het Fransch noch beschaving, noch wellevendheid,
noch geestesontwikkeling, noch zaligheid mogelijk is. De burgerlijke overheid is tegen dat misbruik van de vrijheid, door
art. 17 onzer Grondwet gewaarborgd, machteloos ; maar al
ware zij dat niet, toch zoude zij laten begaan, daar in de
staatsscholen ten opzichte der Vlamingen nagenoeg dezelfde
rechtsverkrachting gepleegd wordt.
Misschien zou de geestelijke overheid die franschdolheid
kunnen genezen, maar dan zou zij tot uiterste middelen
hare toevlucht moeten nemen; want het schijnt dat hare
raadgevende tusschenkomst al meet. , dan eens op kwaden,
wil is afgestuit.
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Daarbij, de vrouwen bezitten in hooge maat het gevoel
voor het schoone 't is doorgaans om die ,reden dat zij, in
de overtuiging dat hun Fransch onberispelijk is, liever die
vreemde taal spreken eri hun huishouden op zijn fransch
inrichten. En zoo komt het, dat papa, die buitenshuis weleens
een vurige Vlaming, een apostel van het Davids-Fonds is,
om zijn vrouwken te believen, binnenshuis Fransch spreekt
en zijne kinderen in 't Fransch opvoedt.
En alzoo draaien_ wij sedert jaren in eenen valschen
kring : We , spreken Belgisch Fransch, omdat we geen beschaafd
Vlaamsch kennen, — ens omdat wij altiid Fransch spreken,
kunnen wij met onze moedertaal moeilijk uit den weg!
_ Die staat van zaken mag immerS niet langer duren?
Welaan, mannen van Vlaanderen! mannen van het DavidsFonds ! trachten wij door onze oplettendheid en onze ver- dubbelde genegenheid en -liefde onze vrouwen over te halen
om de tier Geboden van den Vlaming te leeren ze
naar ons eigen voorbeeld, stipt te onderbouden !
De Ten Geboden van den Vlaming.

I.
Gedenk, dat gij geheel uw leven
Aan 't Vlaamsch de voorste plaats zult geven.

II.
Spreek Vlaamsch in huis met maag en vrinden,
Al moest zich daar een Waal- bevind,en.

III.
Gij zult uw kindren 't Vlaamsch doen eeren
En 't vooral aan uw dochters leeren.
IV.
Daarom, indien gij wijs wilt handelen,
Zend Fransche pensionaten wandelen.
V.
Om vreemden invloed te beletten,
Koop Vlaamsche boeken en gazetten.
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VI.
Spreek niets dan Vlaamsch met ambtenaren,
Maar zuiver, dat zal aanzien baren.
VII.
Schrijf Vlaamsch aan alwie Vlaamsch verstaat
En aan 't Bestuur in elken graad.
VIII.
Zoo gij per brief moet waren koopen,
Schrijf Vlaamsch : winst doet alle or-en open.
IX.
Gij zult in 't Vlaamsch uw waren merken :
't Zal heinde en ver ons aanzien sterken.
X.
Op handelshuis en magazijn.
Behoort het opschrift Vlaamsch te zijn.
Wat de vrouwen betreft, o mochten die gedurende
eenigen tijd van hun hart eenen steen maken en welwillend
de ruwe vormen verschoonen, waar wij onze moedertaal in
hullen. Wij zullen die vormen beschaven, en weldra eene
taal spreken, die hunner waardig zij. Onze taal behoeft
immers voor de welluidendste der wereld niet onder te doers ?
En is de titel van Vlaming geen eeretitel, geen adeltitel, op
miens oud- en vlekkeloosheid wij -met reden mogen roemen ?
De invloed der vrouwen is grooter dan zij zelven beseffen
kunnen; laten zij dien invloed uitoefenen niet alleen op de
leden van hun gezin, maar ook buitenshuis. Zij moesten
eischen, dat hunne kinderen in de scholen, welke zij bijwonen,
de moedertaal zuiver leeren spreken en schrijven. En dat zal
in vele scholen minder moeite kosten, dan men denkt; want
menige leden van ons onderwijzend personeel, in de privaatgestichten zoowel als in de openbare,- zijn onze zaak zeer
genegen, maar durven er niet goed voor uitkomen, omdat
zij vreezen daardoor de moeders te mishagen. Laat de moeders
vlaamschgezind worden en de scholen zullen als bij tooversiag
v eranderen I
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Geene liefhebberrij is het, geen afkeer van wat vreemd_
is, die mij aldus spreken ,doet, maar alleen het belang, dat
ik stel in de toekomst der jeugd, die de toekomst is van het
Vaderland. Ik wilde onze kinderen tot grondig ontwikkelde
menschen zien opgroeien, tot mannen en vrouwen, die het
oudere godsdienstig, roemrijk Vlaamsch geslacht doen herleven, overtuigd dat LEDEGANCK waarheid sprak, toen hij
zong :
« Uw roem en uw geluk vindt ge op dien weg alleen,
Met al de heerlijkheid der dagen van voorheen. »
Beginnen wij daarom met onze kinderen in 't Vlaamsch
te leeren bidden. « Onze Vader, die in de Hemelen zijt »
In welke taal der aarde zou deze aanroeping welluidender ten
hemel opstijgen? En _als de jeugd in 't Vlaamsch bidt,.
dan zal « Onze Vader » ze des te gereeder verhooren en haar
bevrijden
« Van wulpsche dartelheid en laf verwijfde zeden »,
waar eene Fransche opvoeding haar onvermijdelijk aan zou,
blootstellen.
Leeren wij onze kinderen de kristelijke leering in hunne
moedertaal, in die eenige taal, :die niet alleen tot den geest
spreekt, maar ook tot het hart; in dezelfde taal, waarin de
kinderen der armen onderwezen worden, dan zullen zij op,
den schoonen dag hunner eerste Communie beter verstaan,
neen — beter gevoelen, dat de God der behoeftigen ook de
God der bemiddelden is, en dat alle menschen broeders,,
zijn.
En dan zullen onder de romaansche of de gotische gewelven onzer kerken — die sprekende bewijzen van de grootheid
der Vlamingen geene Fransche sermoenen meer klinken,
die aan anachronismen denken doen ; geene Fransche rozenkransen meer verscheurd worden, tot groote ergernis der
vreemdelingen, die zich bij geval daar mochten bevinden.
Welhoe I ik woon reeds twintig jaar te Namen; daar,
wonen honderden Vlamingen met mij, en niet alleen heb,
ik daar nooit een Vlaamsch. sermoen gehoord, maar een.
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Vlaming, die geen Fransch kent, moet er lang zoeken, eer hij
eenen biechtvader vinden kan, die Vlaamsch verstaat (i).
Ban de mode uit de kerken, en de , deugd zal er in blijven !
Laten onze priesters ernstig de Vlaamsche welsprekendheid
beoefenen, en de Fransche sermoenen zullen weldra hun
prestige verliezen!
Ik zal hier niet langer over uitweiden. Aileen houd ik
er aan te verklaren, dat het mij geenszins te doen is om de
geestelijke belangen der Walen, die in onze Vlaamsche parochien verblijven in het minst te benadeelen; doch die zullen
zich wel tevreden houden met privaat-onderrichtingen voor
hunne kinderen en eene Fransche instructie in de zeven- of
acht-uren-mis; dan zijn ze nog altijd beter bedeeld dan de
Vlaamsche geloovigen in de Waalsche gewesten.
Er ligt mij nog iets anders op het hart; doch het wil er
bezwaarlijk af. 1k zou niet gaarne eenen enkelen mijner
taalgenooten ontstemmen; hoe zal ik het dan aanleggen om
mij in te laten met de teederste belangen van een goed deel
mijner lezeressen ?
Lievejuffers, die de jonge heeren om u fladderen ziet
als zangvogelen om eenen gloeienden, kerseboom, luistert wel,
of ieder zijn eigen natuurlijk deuntje zingt! De merel, de
spreeuw, ja de ekster zingen somtijds geleende liederen, welke
in den aanvang meesterlijk schijnen, maar die weldra vervelen
om hunne eentonigheid. Iedere vogel moet zingen gelijk hij
gebekt is. Gij, die zoo op het schoone gesteld zijt en die, gelijk
de Dichter zegt >> de taal der vaadren nog laat vloeien als
honig uit uw' mond », neemt , het vast besluit uw hart aan
geenen franskiljon te schenken; want hoe zoudt gij trouwe
liefde mogen verwachten van iemand, die zijne moeder verstoot? Uw toekomende moge een staatsman, een rechtsgeleerde, een ambtenaar of een koopman zijn, hij zij tevens

(I) Op de feestzitting van de Naamsche afdeeling, den 17 Dec. 1900,
voor eene talrijke en uitgelezen vergadering van Waalsche dames en
heeren gehouden (omdat er spraak is in de Waalsche streken eene
maatschappij in den aard van het D.-F. in te richten ter verspreiding van
goede Belgisch-nationale Fransche schriften) zeide Z. H. Mgr. Heylen,
Bisschop van Namen : « Vous devriez tons apprendre le flarnand .....
surtout les pretres, qui dans l'exercice de leur saint ministere peuvent en
avoir maintes fois besoin ; je le sais par experience.. — Die woorden,
met eerbied aanhoord, zullen ongetwijfeld goede vruchten dragen.
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een Vlaming van an stuk, die overtuigd is, dat een land maar
groot kan zijn door zijne burgers.
Maar vermits de rechten wederkeerig zijn, stuur ik ook
eenen oproep tot de Vlaamsche jongelingen, die zich geroepen
voelen om een huisgezin te stichten.
Sedert eene halve eeuw en meer hebben wij bier in de
burgerlijke bouworde alle soorten van woningen uit den grond
zien oprijzen, de Chineesche niet uitgezonderd; maar na veel
ondervinding kornt men tot den ouden Vlaamschen stip terug,
omdat men de overtuiging heeft gekregen, dat hij voor ons land
en ons klimaat het best past.
Jets dergelijks heeft men ondervonden met de vreemde
zeden en gebruiken, die in onze Vlaamsche streken waren
overgeplant. Toen de Vlarning de vreemde taal invoerde,
zag hij allengskens de Vlaamsche trouw en eerlijkheid, den
bekoorlijken eenvoud en de gemoedelijke vroolijkheid, den
eerbied voor ouders en grijsaards en voor alle erkende
overheden; den diepen gOdsdienstzin en de bedeesde zedelijkheid verdwijnen; — en toen hij ' dat eindelijk zag, toen
begreep hij tevens, wat moeite het hem kosten zou al die
versmeten kleinnodien terug te vinden.
Daaraan arbeidt het Davids-Fonds, en het is door mijne
stem, dat het- de jongelingen vermaant :
Gib zijt de plaatsvervangers der ouderen; gij zijt hunne
hoop, de hoop van het Vaderland. Wij, uwe voorgangers,
wij hebben eenen staat van zaken gevonden, dien het onmogelijk was geheel te veranderen ; doch wij hebben de grootste
hinderpalen weggeruimd en de baan voor u vereffend. Gaat
vooruit op die baan en voltrekt den arbeid, door ons begonnen. Sticht Vlaamsche huisgezinnen ; kiest eene gezellin,
die, behalve andere deugden, ook liefde toont voor onze
taal en onzen stam; dan zal het toekomende geslacht, wanneer
het Davids-Fonds zijn gouden jubelfeest viert, niet door een
beperkt getal Vlamingen, maar door heel de Vlaamsche
bevolking lofliederen zien aanheffen ter eere van eene instelling,
die onzen stam opnieuw heeft doen leven en bloeien.
Dat de bekroning zijn van de rechtzinnige samenwerking der Vlaamsche mannen en Vlaamsche vrouwen. Want
zonder de bemoeiing der vrouwen zal onze arbeid noch
stevig noch duurzaam zijn : dat heeft de ondervinding ons
al lang genoeg geleerd.
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Het ware zeer belangrijk eens eenen blik te mogen werpen
op de inschrijverslijsten onzer vijf en zestig afdeelingen. Toen
ik te Hasselt werkzaam was, telden we onder onze 158 leden
twee vrouwen : eene rentenierster en eene onderwijzeres.
Onlangs verklaarde mij de heer DE POTTER, algemeene
Secretaris, dat er te Gent geene vrouwen op de lijst staan...
Moet ik dan ' oud geworden zijn, om te begrijpen, dat
wij de vrouwen ongelijk aandoen met hunne medewerking
-te verwaarloozen, met hunne medewerking niet te zoeken,
Diet af te smeeken als eene gUnst ! Dewijl het echter nooit
te laat is om zich te beteren, wil ik van nu af al doen wat
in mijne macht is om, tot welzijn van het Davids-Fonds
-en van de Vlaarnsche zaak, het schoone geslacht aan de
opbeuring onzer Moedertaal een werkzaam deel te laten
nemen.
Daartoe zullen de mannen van het Davids-Fonds mij
wel willen behulpzaam zijn. Wie heeft niet eene moeder of
schoonmoeder, eene tante of eene nicht, die niet beter verlangt
dan aan haren evenmensch dienst te mogen bewijzen ? Doet
haar verstaan, dat zij, met hare jaarlijksche bijdrage van
vijf frank of meer de inkomsten van het Davids-Fonds zal
helpen vergrooten en ons in staat stellen om meer nuttige
boeken uit te geven, om verdienstelijke jonge schrijvers in
ruirnere maat voor hunnen arbeid te vergoeden en ze aau
te moedigen om onze katholieke letteren te verheffen boven
de ongezonde, goddelooze en zedelooze gewrochten, die,
,omdat zij met een zeker talent geschreven zijn, onze deugclzame bevolking dreigen te overstelpen; om onze bibliotheken
te verrijken en te voorzien van alles wat noodig is om den
lees- en leerlust van de Vlamingen te verzadigen.
Daartoe verzoek ik eveneens de medewerking der vrouwen. 1k heb het reeds gezeid, maar ik herhaal het : hun
invloed is grooter, dan zij zelven het vermoeden. Welke vader
of grootvader (van den echtgenoot spreek ik niet : die is
gelukkig aan zijne vrouw te mogen behagen!) welke broeder,
oom of neef zal hen willen of kunnen weerstaan, wanneer
zij hen voor het welzijn van ons yolk, voor het behoud
van godsdienst en reine zeden zullen uitnoodigen om zich
bij het Davids-Fonds aan te sluiten ?
En zoo de vrouwen beter het hart van de mannen kennen,
zij kennen ook beter het hart van de vrouwen. Laten zij
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aan hunne verwanten, aan hunne vriendinnen het Joel van
het Davids-Fonds uitleggen, en in de meeste gevallen zaF
het goede zaad, dat zij uitstrooien, in eenen vruchtbaren
bodem terechtkomen.
1k sluit doze verhandeling, welke reeds te uitgebreid is,,
met de hoop uit te drukken, dat ik zelf niet in de woestijn gepredikt heb, en dat binnen kort de lijst van de inschrijvers op het Davids-Fonds het, vroeger getal van zeven
duizend zal hebben bereikt. Daar mag het echter niet bij
blijven! Elke inschrijver zij een apostel van die heilzame
instelling en doe zijn best om nieuwe, vooral ' vrouwelijke
leden aan te werven ; elke afdeeling zij in de maat van haar
vermogen werkzaam en late geene gelegenheid voorbijgaan
om het Vlaamsch leven en de Vlaamsche gedachten in haren
kring te verspreiden; het Hoofdbestuur doe onverpoosd wat
in zijne macht is om jonge talenten op te sporen en hunnewerken te verspreiden. En als dan, gelijk weldoende zonne,
stralen, de inVioed der vrouwen al dien arbeid verlicht en
verwarrnt, dan zal heel het Vlaamsche- land, verrukt over
de heerlijke uitslagen dier gezamenlijke pogingen, binnen.
vijf en twintig jaar met dankbaarheid het half-eeuwfeest 'van
het Davids-Fonds vieren, en van Nieuwpoort tot Maaseik
zal dan de jubelkreet weerklinken : Goedheil ! sedert dat de
vrouwen in groote menigte de Vlaamsche zaak zijn bijgetreden,
is de verfransching weggesmolten als versche sneeuw voor
de stralen der koesterende lentezon! God zij gedankt ! Nu,
is de toekomst van het Vlaamsche yolk verzekerd !
Namen, den 28 fanuari 1 9 01.

1
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Geschiedenis van den Godsdienst der Germanen,
vs5Or hun overgang tot het Christendom, door Dr
P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, hoogleeraar
te Leiden. Haarlem, De Erven F. Bohn, 190o.
R is wel zeker een verschil tusschen mythologie en heidenschen

godsdienst. Deze laatste begrijpt immers de vereering of cultus
en de verzinselleer of mythologie, te weten, de leer over de
verzonnen wezens, die hij de Germanen waren : goden, geesten, helden.
Wanneer men spreekt van mythologie, dan kan men daardoor
verstaan de leer zelve der verzinsels, ofwel de wetenschap over deze
leer handelende, ofwel nog, beide vakken samen.
Wat geeft ons nu hier D r Chantepie? Het opschrift zegt het ons :
noch den godsdienst, noch een mythologisch stelsel om dien godsdienst
uit te leggen, doch de geschiedenis en van den ouden godendienst,
en de geschiedenis der wetenschap die zich met dien godsdienst bezig
hield.
Sedert de laatste jaren bijzonder, doch ook reeds in de Middeneeuwen, getuige de IJslandsche Edda, hebben vele geleerden en anderen
zich bezig gehouden met het verzamelen van mythologische stof :
hoopen boeken liggen er, vol echte en valsche waar, uit de oude
zuiderlandsche schrijvers, uit de handelingen der bekeeringsperiode, uit
de schriften der Middeneeuwen, uit de oudere en nieuwere volksover'
levering opgedolven.
't Ware tijd dien overgrooten hoop eens uit te schiften, het kaf
uit het graan te ziften, of ten minste, daar dit Diet mogelijk is, eens
,aan te stippen wat zeker echt, wat zeker valsch, wat zeker oud, wat
zeker nieuw is. Nu dit doet Hoogleeraar Chantepie, en dat was geene
_gemakkelijke taak!
Ook reeds sedert eeuwen heeft de menschelijke geest zich bezig
gehouden wat het naspeuren van het ontstaan en van de beteekenis
,der mythologische stof. Tacitus alreeds merkte bij onze voorouders
eene euhemeristische beweging op, dat wil zeggen, een zucht om de
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verzinselwezens uit te leggen alsof het menschen, voorvaders geweest:
waren : Hellusii, Etiones, slag van Alvermannen, doch die in 't hoogere
Noorsche nog bestaan ; Odin, de god, dien sommige verwarren met
den held van Troja, Odusseus. Saxo Grammaticus op zijne beurt very
telt de sagen en legenden als ware geschiedenis in de negen eerste
boeken ,van zijne Historia Danorum, die er slechts zestien begrijpt.
De Edda-schrijvers Leven eveneens nog in dezelfde gedachten.
Laten wij \hier eerst in 't voorbijgaan opmerken hoe de zuider-landsche invloed van ouds overwegend geweest is zelf op de heidensche schrijvers welk igewicht moet dan de zmderlandsche beschaving,
de nieuwe kristene beschaving niet gehad hebben, niet zoozeer op de
stervende heidenleer, als wel op de latere schrijvers die ons de mythologische stof bewaarden en soms trachtten uit te leggen ?
In deze latere tijden heeft de wetenstlap gansch andere wegent
ingeslagen... Kwam de Germaansche heidenleer, de gansche godsdienst
onzer heidensche voorouders, voort uit fetichisme, uit animisme, uit
eene eigenaardige natuurbeschouwing? De wijsbegeerte kon hier weinig
of niets beslissen; de vergelijking met de nog hedendaags heidensche
stammen evenmin 't is hier de vraag niet : wat kan geweest zijn,.
doch : wat geweest is I
Na vele verschillende stelsels is men eindelijk tot het besluit.
gekomen : niets kan ons inlichten over den godsdienst onzer voor-ouders dan de Geschiedenis. 't Is die geschiedenis, in hare bronnen
gekeurd en geoordeeld, die ons de Hoogleeraar tracht te schetsen.
Schrijver volgt de nieuwere methode van geschiedenisstudie en,
neemt niets aan dart niet 'in de echte bronnen vervat is, en deze
gOuigenissen worden historisch gewikt en gewogen, naar herkomst_
en karakter.
Chantepie is dus een veilige gids : enkel dat wat hij als zeker
opgeeft is tot hiertoe _zeker, wat hij als twijfelachtig opgeeft, is twijfelachtig.
Dat er zoo weinig met zekerheid bekend is over den heidenschen,
godsdienst, dat is zijne schuld niet !
Na het doel van zijn werk verklaard te hebben, en een overtithtgegeven te hebben van de geschiedenis der Germaansche mythologie,
bestudeert hij deze in hare bronnen
a) De archeologie of vOOrhfstorische oudheidskunde. De voorhisto-rische monumenten hebben nog geene duidelijke taal, er is niets zekers
uit te trekken, dock wat vast staat i, dat is : de onderlinge betrekking der verschillende beschavingen in dien tijd.
b) De taalkunde, en de aardrijkskunde zooals wij ze kennen uit_
aloude schrijvers als Pytheas van Massilia, Eratosthenes, enz. Hier
worden de wederkeerige invloeden der verschillende volkeren als Ger-manen, Kelten en Slaven vastgesteld. Deze studie is hoogst noodza, kelijk, wil men de gegevens der mythologie ziften, en echte waar van
vreemde onderscheiden. Doch, rechtuit gezegd, ook deze studie -brengt
over 't algemeen nog weinig licht en zekerheid bij.
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c) De Romeinsche schrijvers, Cesar als eerste, doch Tacitus als
hoofdgetuige. paarbij opschriften uit den Romeinschen tijd, die ons
o. a. Hercules Magusanus, Nehalennia, Mars Tingsus doen kennen.
Dit is zeker eene der overvloedigste bronnen : hier kunnen wij al
heel wat leeren! Mocht ik in iets Chantepie's gedachten betwijfelen,
dan zou het hierin zijn : in 't overgroot gewicht gelegd op de getuigenis van Tacitus, zoodat hij als onfeilbaar aangenomen wordt, b. v.
over de tweelingbroeders Alci, zelfs dan wanneer geene enkele andere
getuigenis, geen enkel vermoeden Tacitus' woorden komt bevestigen
of waarschijnlijk maken ; zoodat alle andere getuigenis, b. v. die van
Cesar over Zon, Vuur en Maan, aanStonds verstooten wordt wanneer
ze Tacitus schijnt te wederstreven. Cesar's woorden schijnen mg nochtans
voor eene uitlegging vatbaar, vergeleken met andere getuigenissen,
bijzonder wanneer men nagaat dat de heidenleer noodzakelijk van stain
tot stam moest verschillen, en in den loop van korten tijd somtijds
moest veranderen, bijzonder onder den invloed van vreemde beschaving.
d) De middeneeuwsche letterkunde, die ons den bekeeringstijd
beschrijft ; de heidendsche bestanddeelen in de Oudduitsche literatuur.
Hier wordt, volgens mine meening, de Merseburger tooverspreuk :
Phol en Wodan,' enz, met een zin besloten, die wel onjuiSt zou
kunnen zijn : « In elk geval komt hier uit Duitschland, evenals door
de Angelsaksische genealogieen uit Engeland, eene bevestiging voor het
oorspronkelijk Germaansche karakter van Balder. » De Schandinaafsche
invloed op die genealogieen ligt voor de hand : waarom zou in de
Merseburger spreuk, de eenigste getuigenis ten voordeele van Balder,
ook geen Schandinaafsche ontleening doorstralen? Zien wij dan in de
Heldenleer niet gedurig den wederkeerigen invloed dier beide Germaansche gewesten?
e) De Duitsche Heldensagen, die meest opklimmen tot de periode
der volksverhuizing. Hierin wordt neven de historische en de dichterlijke bestanddeelen, ook een mythische kern bevonden.
Deze mythische kern is nochtans tot hiertoe nog niet ten voile
in zijnen oorsprong en beteekenis bestudeerd. Hier nochtans vindt Dr
Chantepie eene aanleuning aan Tacitus' genoemde tweelingbroeders,
in de Hartingensage; hij vindt hierin een Dioskurenpaar, d. i. een
verzinsel over 't morgenlicht en 't avondrood, of ten minste een verzinsel over den strijd tusschen licht en duisternis.
Hier zou ik wederom, in lateren tijd, bij 't opschrijven, zuiderlandschen invloed aannemen, invloed dien ik reeds genoeg aangetoond
heb van af, en volgens Chantepie zelf, van voor Tacitus' tijd; doch
de oorspronkelijke sagenmythe heeft mijns inziens nets uit te staan met
een Dioskurenpaar. Zoo de verzinseleer der goden en geesten zulk verzinsel nergens laat vermoeden, en zoo het nochtans in de heldensage
vOOrkomt (wat mij geenszins bewezen schijnt), dan moet het er door
vreemden invloed, of door latere ontwikkeling ingeraakt zip!
f) De Angelsaksische bronnen, slechts uit de periode der bekeering
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en later, waaronder bijzonder Beda en -het , bekend epos : Beowulf.
g Doch ook bier is de oogst dien 'de heldensage voor de kennis der
godenmythe levert uiterst schraal.
g) Het Noorden in den Vikingentijd. Hier komt bijzonder _Saxo
grammaticus te berde evenals de Edda, waarvan het latere gedeelte
in het 8"e hoofdstuk bestudeerd wordt benevens de poesie der Skalden.
Van de Nooische mythologie_ zegt Dr Chantepie terecht Na Bugge,
men kan zeggen na ' Jesse, kan men de Noorsche (mythologie) niet anders
beschouwen dan als een bijzondere, jongere ontwikkeling der Germaansche,
under vreemde invloeden op Noorschen bodem ontstaan Staat het vast
dat de Eddapoesie niet ouder is dan de Vikingentijd, dan is het waarschijnlijk, 'clat de veelvuldige aanraking met de hooger beschaafde christelijke volken, vooral op de Britsche eilanden, daarin zal te bespeuren
Verder over de ontwikkeling der mythen door de Skalden g de
Skalden ontwikkelen de mythen alleen poetisch, niet religiens Maar
« hoe kunnen wij in het Kier medegedeelde (I) de echte mythen van de
kunstmatige, ' dichterlijke ziften ? Wij vermeldden reeds dat de mythen
sprookjesachtig worden verteld. Maar in de beelden en gestalten der eschatologie en vooral der kosmogonie schuilt zonder twijfel echt materiaal,
d., w. z. wat inhoud was van het volksgeloof; maar even zeker heeft het
als systeem geen plaats in den heidenschen godsdienst.
Dit geldt ook van den wereldboom : hij heeft zijn oorsprong in de
fantazie der Skalden en behoort niet tot het volksgeloof.
Op dit laatste punt nog eens durf ik 's schiijvers gezegde betwijfelen : de wereld- of wolkenboom is, tot toe, in ,ele gewesten bekend
en komt dus eerder uit het oud volksgeloof dan uit het brein der dichters;
de kosmogonie in'tegendeel der Gylfaginning schijnt mij slechts voor een
zeer klein gedeelte tot het, volksgeloof te behooren ; men ‘hoort er immers
al zeer de middeneeuwsche wetenschap in klinken. Ten andere, ikciteer onzen Hoogleeraar zelf, ruim zoo jaren na den overgang (de
bekeering) ligt het zeer voor de hand, dat een auteur uit de 13" eeuw
over schepping en Eschatologie niet schrijft zonder dat christelijke denkbeelden te voorschijn komen..
h) Folklore. Onoverzienbare literatuur, van sagen en sproken, zeden
en gewoonten. Hierover heeft Chantepie zeer weinig (van bl. 268-282)
omdat het tot heden niet doenbaar is bier oud van nieuw, echt van valsch
te scheiden.
Mij dunkt dat wij de vertellingskens of Sprookjes, die met onbepaalde
spelers op onbepaalde plaatsen voorvallen, gerust mogen aan kant schuiven,
tot hiertoe ten minste. Vanwaar komen zij? Welk echt of inlandsch
materiaal bevatten zij? Dat weet niern,wd.
Doch de zeden en gewoonten, dikwijls, en bijna altijd de sagen, die

(I) Dit is : in Gylfaginning.
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met bepaalde soorten van wezens op bepaalde plaatsen gevestigd zijn,
bevatten stof die tot de oudste mythologie zou kunnen teruggebracht
worden.
Doch, zoo ooit, dan is hier de voorzichtigheid de moeder van den
porselein winkel.
1) Eindelijk, Chantepie's laatste hoofdstuk handelt over de moraal,
over de zedelijke beteekenis der goden en der niythen. De zeden en de
godsdienst hebben hier weinig of niets uitstaans met elkander.

Gij ziet hoe volledig deze Geschiedenis der Germaansche heidenleer
is, hoe keurig en nauwgezet tot in de kleinste punten; want deze nauwgezetheid lijdt geenszins onder 't verschil van meeningen dat ik soms
heb durven vooruitzetten. Niemand die zich met de studie der heidenleer bezighoudt kan het boek missen, daar het de laatste uitkomsten
der wetenschap op dit gebied nauwkeurig aangeeft. Doch niemand beelde
zich in, in dit boekdeel, eene volledige kennis der Germaansche mythologie
te kunnen opdoen : 't is geen handboek der Germaansche heidenleer!
Orr en denkbeeld te hebben over de mythologie zelf (niet over de wetenschap of over de geschiedenis van den godsdienst, hier juist behandeld)
raadplege men andere werken als : E. Mogk, El. Hugo Meyer, W. Gol.
ther, enz.
1k zie noode in deze Geschiedenis van den Godsdienst der Germanen
dat hij sommige getuigenissen (als de aangehaalde van Tacitus), die gansch
alleen staan, eene voile zekerheid. toekent. Van den anderen kant zou ik
liever zien opgeven als stellig of ten minste als aller-, allerwaarschijnlijkst,
die punten, die alhoewel zij in de enkele wetenschappen of bronnen
slechts als waarschijnlijk (in, sommige zelfs enkel als vermoedelijk) vOOrkomen, nochtans veelvuldige zulker getuigenissen, en van verschillenden
aard, kunnen oproepen. Doch kan in theorie zekerheid en twijfel bepaald
worden, in de praktijk zullen de gevoelens noodzakelijk uiteen loopen.
J. LENAERTS
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Kunstlehre in fiinf Teilen, von GERHARD GIETMANN, S. J. und
JOHANNES SoRENSEN, S. J. Dritter Teil, Munk-Aesthetik. Freiburg ins
Breisgau, Herder'sche Verlagshandlung \ 1900, 310 bl. gr. met eenige
platen, mk. 4.40.
In den jaargang 1900, N o 1o, bl. 28o van dit tijdschrift, bespraken
wij het eerste deel der Kunstlehre (Allgemeine Aesthetzk), eveneens
als de Musik-Aesthetik, geschreven door G. Gietmann (1).
De schrijver verdeelt zijn werk in negen hoofdstukken, of 429
paragrafen, waarnaar het klaar ingerichte register verwijst.
Het `eerste hoofdstuk is getiteld Allgemezner Charakter der Musik

nach Form und Ausdruck.

Hierin wordt zoowel de « formalist t. Hanslich bestreden als de
« idealist Ambros, van eenzijdige overdrijving beschuldigd; want de
muziek heeft zoowel o eine formale als eine ideale Schônheit (bl. 13). »
Verder wordt Schopenhauers gedachte, dat de muziek de onmiddellijke uitdrukking van den w il -is, gelijk Wagner beweerde, zeggende
dat zij zelfs e objektive Anschauungen und Handlungen darstellt >>,
als karakteristieke trek, zoowel van 'de vereerders der programmuziek,
als van de Wagnerianen beschouwd.
Wat nu de ,mindere of meerdere duidelijkheid der uitdrukking
door` tonen betreft, wordt bier uitvoerig, en zonder schijn van vooroordeel, besproken. Gietmann toont zich hierom eclectic-us welke den
meesten voorgangers op het gebied der muzikale schoonheidsleer tot
op zekere h oo g t e gelijk geeft en hen in 't algemeen van overdrijving beschuldigt. Op deze plaats haalt hij Mendelssohn-Bartholdy aan,
om aan zijne meening klaarheid to geven.
Nadat de schrijver eerst (bl. 3) de gedachte ontwikkeld heeft dat
de toondichter in klanken zegt wat de beeldhouwer in steenvormen,
de sChilder in kleurrijke beelden, de dichter in kunstrijke rede voordraagt — en dat zij allen niet meer zeggen dan datgene wat in
steen, in kleur, in woord of toon k an uitgedrukt worden (alweder
een protest tegen de overdrijving, b. v. der programmuziek!) haalt
de schrijver (bl. 13) Mendelssohn's volgende, merkwaardige woorden aan.

(I) Ook het 2 e deel : Poetik und Mimzk, is van den zelfden
schrijver. Deel IV (Materez, Bildnerei und Schmackende Kunst) wordt
bewerkt door Sorensen: Deel V zal Aesthetik der Baukunst van
Gietmann bevatten.
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« Men beklaagt zich gewoonlijk, dat de muziek velerlei uitlegging
toelaat, dat zij twijfel oyerlaat, omtrent hetgeen men erbij te denken
heeft; terwijl iedereen de taalwoorden wel verstaat. Mij gebeurt echter
juist het omgekeerde ; niet alleen lange redevoeringen, maar zelfs enkele
woorden schijnen mij zeer dubbelzinnig, zeer onbepaald, zeer onzeker
van beteekenis in vergelijking met eene ware (« rechte a) muziek,
welke de geheele ziel vervult met du iz en d be ter e z ak en dan met
woo rd en. Datgene wat mij de muzikale tonen uitspreken, welke ik
liefheb, is mij eene g e d a c h t e, en dat wel geene onbepaalde g eda c h t e, doch juist al te bepaald om ze in woorden uit te spreken. In alle pogingen zulke gedachten in woorden te mien vind ik
wel eene zekere juistheid, maar tevens eene wezenlijke on toere
k e n dhe i d (gebrekkigheid). Maar woorden k u n n en dat nu eenmaal
niet beter doers. Deze uitspraak wordt door den schrijver in latere
paragrafen bevestigd. Hij gaat nu voort met de ontwikkeling der natuurlijke stelling, dat de muziek zoowel schoonheid naar den vorm als
naar den geest (formele en zdeale schoonheid) te genieten geeft. De
schrijver schuwt daarbij geenszins het « edelere zingenot a in rekening
te brengen, meer dan anderen dit hebben gedaan, en doet dit in
overeenstemming met de begrippen in zijn Allgemeine Aesthetzk behandeld. In de volgende hoofdstukken_ worden de eigenaardigheden van
Kiang, Konsonanz and Dzssonanz ontwikkeld en van dezen laatsten
b. v. de esthetische waarde a in 't licht gesteld.
Tonleiter und Tonarten geven in 't derde hoofdstuk de toe-.
passing van het voorgestelde. Eene historische toelichting volgt in hoofdstuk 4; bij welke gelegenheid de schrijver de gedachten aanhaalt van
Ant. Dechevrens, in tegenstelling van Gevaerts onderzoek over den
alouden kerkzang.
Gevaert neemt bij de Grieksch-Romeinsche muziek de -Melopoeia,
als punt van uitgang; hij vindt de toonaarden die het wereldlijke
citerspel in de oudste christelijke eeuwen aanwendde in de hymnen
en antiphonen der kerk terug. Tegen deze theorie verheft zich de
Fransche geleerde in zijne Etudes musicales.
Gietmann trekt daaruit het besluit, dat de mededeehngen der
Grieken steeds verschillende uitleggingen zullen toelaten (bl. 118).
Melodie, Harmonie en Rhythmus, in hunne esthetische waarde
en beteekenis zijn het onderwerp der twee volgende hoofdstukken,
waarbij een blik wordt geslagen op de waarde van den rhythmus in
andere kunsten. God zelf is immers de ideale Rh y thmus!
Uit deze hooge sferen daalt de schrijver als 't ware af, ter behandeling van vokale en instrumentale muziek zelve, welke met menige
bijzonderheid van historische waarde wordt verrijkt.
Het achtste hoofdstuk is getiteld Kunstgebzlde der Musa.
Daarin handelt de schrijver allereerst over de esthetische waarde, karakter, uitdrukking der melodie in 't algemeen, Die Tonfolge, en ontleedt
allereerst als voorbeeld het Ite Missa est in solemnibus.
Daarop volgt het Lied mit worten und ohne worte, het volkslied,
enz., de polyphone muziek, de kantate, het oratorium, die Messe, waarbij
eenige, voorloopige wenken voor kerkmuziek worden gegeven (bl. 255),
Alle teksten (met uitzondering van die door den priester en de levieten
gezongene) kunnen zegt hij, m et all e mid delen der toon kunst
uitgevoerd worden a.
Doch de schrijver verzuimt niet hier (ten minste tusschen haak-,
jes) bij te voegen In Unterordnung unter die Liturgie a.
Daar zit de knoop ! De kerkzangers zondigen tegen die liturgie
all e, al le dagen in Frankrijk, in Belgie, enz.
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Daarom is het zeer welkom d-at de' schrijver reeds in dit hoofdstuk eenige aanwijzingen geeft op welke wijze das musikalische
Talent » den Spielraum » die het jubee hem last, gebruiken snag.
In hetzelfde hoofdstuk bespreekt Gietmann Die Opel- en karakteriseert deze met de woorden : Das Buchnenstiick hat keine hOhere
Aufgabe, als die inneren Triebfedern der... Handlung zum Ausdruck zu bringen, und auch den Zuschauer in das Getriebe der seeilischen Empfindungen hereinzuziehen. Unverkennbar schlummert allso
Drama sehr viel echte Lyrik, und diese kann ja muss auch
zu Tage treten. »
Vele jonge componisten vergeten dat iiberhaupt de toonkunst
voor alles eene lyrische kunst is, de kunst der directe u i t b o e z e m in g
bij uitnemendheid.
De opera, zoo spreekt 'ook Ficker in zijne Aes,thetik, moet niet
,zoozeer eene handeling v o o r s te llen, maar veeleer die Gefilhle (de
aandoeningen) welke de handeling begeleiden, weergeven. Eene zeer
goede les voor de jongeren!
Eindelijk volgt; in het laatste of negende hoofdstuk : Die Kirchenmusik. Hierin wordt duidelijk aangetoond welke de dwaling is
van hen, die meenen de kunstenaar heeft naar niets anders to vragen dan naar het zoogenaamde kunstschoon der muziek; de stijl
en aard, en de waarde der kerkelijke handeling welke door de muziek
begeleid ' wordt komen hierbij minder in aanmerking, wat o. a. ook
door Hanslick beweerd wordt.
De kunst wil niet aan banden
Het wachtwoord is bij velen :
gelegd zijn
Doch wanneer die kunst met een doel beoefend wordt, hetwelk
niet onmiddellijk met haar samenhangt, hetzij dat doel hooger of
lager ligt dan de kunst zelve, dan moet de kunstenaar toch het gestelde
doel in 't oog houden, of hij mist het.
W11 Beethoven geene mis voor de kerk schrijven, wil de jonge,
begaafde komponist Diepenbroek dat evenmm, zoo kan, men het niet
euvel duiden dat zij een werk leveren wat bij de heilige handeling
niet past, en wat aan den voortgang daarvan meer in den weg staat,
dan dat het die be&leidt, toelicht, verheft.
Men denke zich op katholiek of niet katholiek gebied, het voordragen van de , zeven boetpsalmen, of alle psalmen te zamen, terwijl
de geestelijke gereed staat ,te spreken of de Communie uit te- reiken,
aan enkele of vele personen der gemeente!
De prachtige psalmzang werkt dan storend en zal 't nog meer
doen, wanneer de muziek zelve het ernstig kaiakter der heilige woorden
niet draagt; zij zal aldus de vrome stemming der geloovigen niet
bevorderen.
Om dit uitvoerig toe te lichten behandelt Gietmann vooreerst de
kerktonen en den koraalrhythmus, zelfs de lezing der Neumen, den
rhythmus van den Griekschen kerkzang, enz.
Vervolgens wordt dan de praktijk, het gebruik van speeltuigen
sevens het orgel, het meerstemmige gezang enz. enz. uitvoerig en
historisch besprok en .
De slotsom komt hierop neder, dat veel, zeer veel in de kerk
zou kunnen toegelaten worden, en toegelaten wordt, maar dat het
misbruik zoowel van vokale, als instrumentals muziek aan de ernst
der kerkelijkheid in den weg staat. Want de ‘begrippen van kerkelijk
en onkerkelijk zijn gedurende de i9 eeuw al meer en meer ineen
gesmolten.

BOEKENNIEUWS.

301

Men moge Beene tooneelmuziek toelaten ! Best ! Maar wat is
tooneelmuziek? De definitie is veelslachtig, en moeielijk. Ongelukkig
ontbreekt ook meestal de go e d e wil om het beste, het meest aanbevelenswaardige te kiezen. Men zoekt honderd voorwendsels om den
wereldzin onder valschen schijn te vleien.
Men behoeft niet lang te zoeken om iets van Rossini's Barbier
en Mozarts Don Juan in de kerk te ontmoeten. Er wordt slechts
n plaats van Andante, een beetje Adagio gezongen en de wereldlijke
muziek wordt . kerkelijk q!)
De sonaten voor den salon dienen tot Agnus Del, wanneer een
zekere ernst daarin heerscht.
Geen gezaghebbende voert hierbij het woord, om de grens te
bepalen.
Verder wordt niet naar « kerkstijl ,., of « geen kerkstijl » gevraagd.
Immers heeft Haydn het voorbeeld gegeven van vroolijke muziek
voor de kerk. En Haydn was een vroom man! Zoo wordt er geredeneerd ! En alle voorschriften helpen niet daartegen '• de geest van
den tijd, de gewoonten, enz. worden alleen geraadpleegd, om te
ervaren hoe ver men kan gaan, alvorens de grens van het volstrekt
bespottelijke te overschrijden.
Wij zouden ten slotte nog kunnen stilstaan bij hetgeen Gietmann ons van de echt moderne program-muziek mededeelt (zie bl.
223, 361, enz.).
Doch het is niet juist mogelijk hiervan iets anders te zeggen dan
dat de schrijver het midden houdt tusschen diegenen welke alle « program-muziek » verwerpen, en hen welke die, op recht moderne wijze
— met het schapengeblaat van Strauss, zijne instortende leiendakken,
zijn hondengeblaf, zijn in muziek gebrachte pedanterie (un comble!)
— in bescherming nemen.
Wij hadden wel gewenscht dat de schrijver hierbij voorbeelden
hadde gegeven, hoe hij de grens der program-muziek verstaat ; want
voorwaar, niemand zal ontkennen , dat zelfs elk gezongen lied, t o t
op zeker e hoogte, program-muziek is, dat ook Haydn's retournellen van de Scheppsng, enz, program-muziek zijn, maar veeleer
uitdrukking van het gevoel van Tonmalerei.
Zoo is het ook met Beethoven's Pastorale en de fanfare in de
Agnus Dei der D-mis • gesteld — lichte aanduiding, voorgevoel opwekkend, — anders niet, maar niet datgene waartoe de geniale Strauss
de toonkunst vernedert of wat Goltermann in Sakuntala daarvan
maakt.
Gietmann eindigt zijn voortreffelijk werk met eene aanprijzing van
het volksgezang in de kerk en een Schwungvolles and krditz:ges lied
van Racke op tekst van Dre yer. Het verdient de warmste erkente-lijkheid.
P. ALBERDINGK THIJM.
Verzen door U. E. V. Haarlem, Erven Bohn, 1900.
. Het weten van mijn naam zou niemand voordeel doen, slechts
mijn vreugde bederven. Want ik wil niets zijn dan een stem, een
van die vele stemmen, die luid of stil uit menschenharten omhoog
klinken. s Zoo het voorbericht ; daarom teekent de dichteres : Una

ex Vocibus.
Eene van die vele stemmen ?
Zij is meer dan eene nit den hoop, zij voelt niet enkel, maar
weet wat ze voelt zoo wel te bepalen en in ougezochten maar keu-
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rigen en rijken vorm te gieten. Zoo 't eerste stukje : '1 Was buiten

stoffig, warm en druk, is recht goed. Ook Lzedje :
Ik heb bij een korenveld gestaan.
Ik heb de handen uitgestrekt
Naar het goud van het golvende graan.
0 ! dat ik die vreugde grijpen kon
Van het golvende graan in de gouden zon !
Ik heb de handen uitgestrekt
Naar de vreugd van het gouden graan.
Ik heb in het blanke maanlicht gestaan.
Ik hief de verlangende blikken omhoog
Naar den glans van de zilveren maan.
Ik hief het smeekende aangezicht
Naar de stille rust van het manelicht.
0 ! dat ik den vrede grijpen kon
Van die rustig stralende inaan.
Ik hoorde des avonds den nachtegaal slaan.
Ik strekte de dorstige lippen uit
Naar de klanken, die stervend vergaan,
Naar de golvende stroomen van jubelenden klank,
Naar den zoeten weemoedigen liefdezang.
0 ! dat ik de weelde drinken kon
Der klanken, die stervend vergaan !
Wie dit kan, kan dichten.
Waarom niet heel 't bundeltje alzoo? Waarom nevens die pereltjes
toch zooveel proza, waar niets, waar niets insteekt?

E. VL.
Geschiedenis der katholieke Kerk voor School en Huis,
bewerkt door D. J. TIELEMANS, Hoofd der R. K. School te Veendam.
Kerkelijk goedgekeurd. Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel, L. H.
Smeding, bestuurder. Prijs fr. 1.40.
Te recht schrijft de Heer Tielemans in zijn voorbericht : c De Ker.
kelijke Geschiedenis is eigenlijk een voortzetting van de Bijbelsche, want
evenals deze verhaalt zij ons de leiding der menschheid door God. Een
juiste en grondige kennis van de Geschiedenis der <.er ‘k kan er veel toe
bijdragen, ons geloof te versterken en de liefde tot den Heiland en zijne
Bruid bij ons aan te kweeken. Daardoor wordt de mensch tot een christelijken levenswandel opgekweekt en aangespoord. » — Uit die wijze
woorden kan men dus het loffelijk doel van den schrijver opmaken.
Niemand die er niet meeinstemmen zou. — Hij verdeelt zijne geschiedenis in zes hoofdstukken. Het l e strekt van de tijden der Apostelen tot
Keizer Konstantijn. Kort en klaar wordt het begin der Kerk voorgesteld;
enkel, van de vervolgers der Christenen gewagend, zoude ik in het voorbijgaan hebben doen uitkomen, hoe rampzalig zij alien stierven, als wou
God toen reeds zichtbaar bewaarheiden, dat hij die van de Kerk eet er
ook van sterft.,En waar spraak is van de Kerkvaders dier eerste eeuwen,
moest er meer worden aangedrongen op hun gezag in den schoot der
katholieke Kerk : kortom, hier en daar, b. v. in kwestie der Sacramenten,
gave ik eene meer apologetische strekking aan ,het verhaal met het oog
op de menigvuldige opwerpingen en lasterreden, Welke men zoo vaak
tegen de Kerk en hare, leering aanvoert. -- Het 2e hoofdstuk verhandelt
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de geschiedenis van Konstantijn tot de bekeering der Germanen ; en het
3e begint met den H. Bonifacius, en eindigt bij het optreden van St. Gregorius VII. Eeuwen van wanorde en woeling. Wie heeft toen de maatschappij gered? De Kerk. Wie heeft orde gebracht in den chaos der
volksverhuizingen ? De Kerk. Hoe ? De verdiensten der Kerk in dat
opzicht hoeven duidelijk te worden aangewezen. — Het 40 hoofdstuk
behelst de geschiedenis der Kerk -in de middeleeuwen, en het 5 e strekt
van het begin der Hervorming tot het Concilie van Trente. Een beknopt
overzicht van den bloei der Kerk in die dagen. Veel goede dingen staan
er in vermeld. Hier en daar echter zou ik er, volledigheidshalve, een'
naam, een' datum, een' repel uitleg bijgevoegd hebben. Ik dacht ook al,
deze blz. overloopende : De schrijver richt zich tot de Nederlandsche
j eugd ; ware dan soms een wenk op de kerkelijke geschiedenis des vaderlands, eene herinnering aan dit of geen gelijktijdig felt in onze eigen historie
niet voordeelig bijgebracht? Dit schaadt den leerling niet; het zou hem veeleer helpen. In het bespreken der Hervorming doet de schrijver het, en hij
doet wel. — Het 6 e hoofdstuk handelt over de moderne tijden sedert de
kerkvergadering van Trente. Voor Belgie had ik bier geerne melding zien
gemaakt van het Stevinisme, dat in den beginne der 19 0 eeuw ontstond,
en hier en daar nog aankwijnt; en voor Duitschland en elders dienden
eenige zeer bekende namen opgegeven van manners, die in den strijd
voor of tegen de Kerk vooruittraden. Sprekende over Leo XIII, mocht
de schrijver ook de encycliek . Rerum Novarum a noemen, en ja zelfs
een woord ontleding er van mededeelen : dit zou gelegenheici hebben
verschaft, om een alinea te schrijven over het socialisme, dat wel inderdaad de groote ketterij, althans de groote kwestie van den tijd is, en dit
nog sneer worden zal. — Kortom, de Heer Tielemans heeft een goed
boek opgesteld, in duidelijken trant geschreven. Hij is bezadigd en nauwkeurig, waar hij oordeel velt. Zou ik hem soms wat vollediger in zijn
verhaal begeeren, dit belet niet, dat ik zijn werk uit ganscher herte aanbeveel. Onze katholieke middelbare scholen zullen er een uitmuntend
handboek in aantreffen.
Kan. J. MUYLDERMANS.
Das deutsche Volkstum. — Unter Mitarbeit von Dr. Hans Helmolt, Prof. Dr. Alfred Kirchhoff, Prof. Dr. H. A. KOstlin, Landrichter
Dr. Adolf Lobe, Prof. Eugen Mogk, Prof. Dr. Karl Sell, Prof. Dr. Henry.
Thode, Prof. Dr. Oskar Weise, Prof. Dr. Jakob Wychgramm, herausgegeben von Dr. Hans Meyer. Leipzig rind Wien, Bibliographisches
Institut, 1899. (I 5 M.).
Ziehier een prachtwerk, zooals er ons maar weinige tot nog toe onder
oogen zijn gekomen, en zooals maar zelden op salontafels te prijken liggen.
Boven de meeste der salonboeken munt het daarenboven uit door zijn
veelal belangrijken inhoud. q Das deutsche Volk reicht weit fiber die
politischen Grenzen Deutschlands hinaus. Im Stiden gehoren die DeutschOsterreicher und Deutsch-Schweizer, im Westen die Luxemburger,
Vlamen und Hollander dazu a. Met deze woorden begint het eerste
hoofdstuk; en dit hoofdstuk handelt over het begrip zelf dat besloten
ligt in den titel van het werk. — Eene bondige opgave van den afgewisselden inhoud moge volstaan ter aanbeveling. Tot inleiding dient het
opstel van den verzamelaar, Dr. Hans Meyer, over het begrip van <, Deutsches Volkstum a ; Dr. A. Kirchhoff handelt daarna uitvoerig over de
streken en stammen van Duitschland, — Dr. Hans Helmolt over den Duitscher en het Duitsche Volk in de Geschiedenis, — Prof. 0. Weise over de
Duitsche taal, — Dr. E. Mogk over de Duitsche zeden en gebruiken, alsmede
over het heidensch geloof der Oudduitsche stammen; -- Dr. K. Sell handelt
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over das Deutsche Christentum a,— Dr. Ad. Lobe over het Duitsche recht,
— Prof. Dr. H. Thode over de Duitsche beeldende kunst, — Prof. Dr.
H. A. KOstlin over de Duitsche Toonkunst, — Prof. Dr, J. Wychgram
eindelijk over de Duitsche letterkunde. Eene kaart en een aantal
prachtig uitgevoerde prenten, meestal in kleurdruk, versieren het werk.,
Voegen wij er echter bij, om alle misverstand te voorkomen, dat zelfs een
lijvig boek 'van 670 bladzijden, als dit, blootstond aan het gevaar van
oppervlakkigheid ; waar toestanden nit Vlaanderen ter sprake komen
(bl. 118 en volg.) heeft men een treffend staaltje hoe zulks dan ook niet
is vermeden geworden. Daarbij spreekt het vanzelf dat algemeene beschou=
wingen zooals in dit werk doorgaans voorkomen steeds met voorzichtigheid dienen opgenomen te worden, , en dat de persoonlijkheid van den
schrijver, zijn godsdienst, zijne, staatkundige overtuiging, en wat dies
meer, eene zeer groote rol spelen. — Het valt niet te ontkennen ten
anclere dat naast goede, soms ieer goede, het hier besprokene werk ook
minder geslaagde bijdragen bevat, en dat meer dan eens de oppervlakkige
'behandeling of de onduidelijkheid der beschouwingen den lezer niet
kunnen bevredigen.
M.
Hoffmanns Werke, herausgegeben von Dr. Viktor Schweizer.
Kritisch durchgesehene, und erlauterte Ausgabe. Leipzig und Wien,
Bibliographisches Institut. 3 Dln (6 M.).
In 1776 te Konigsberg in Oost-Pruisen geboren, in 1822 te Berlijn
overleden, neemt Hoffmann, met zijn toomelooze phantasie, zijn vreemdsoortigen humor, zijne schitterende verbeelding eene gankh bijzondere
plaats in onder de Duitsche schrijvers. De keuze uit zijne geschriften,
welke de drie deelen van Dr. Schweizer's uitgave behelst, is bijzOnder
geschikt om den eigenaardigen schrijver te leeren kennen. Zij is opgeluisterd met het portret van den dichter in kopersnede, en met een facsimile van zijn geschrift, en de zorgvuldig bewerkte levensbeschrijving
beslaat niet minder dan 52 kleingedrukte bladzijden. Uit de werken van
Hoffmann brengt deze uitgave vervolgens eene rijke keus : der Goldne Topf,
Nussknacker und Mausekonig, twee qMarchen. a met eene inleiding van den
uitgever ; de vijf kunstnovellen Ritter Gluck, Don Juan, Die Fermate,
Rat Krespel, Der Artushof, insgelijks met eene inleiding; vports, telkens
met inleiding, 'de reeks ,verhalen Doge und Dogaresse, das Majorat,
Meister Martin der Kiiiner und seine Gesellen, das Fraulein- von Scuderi,
die Bergwerke zu Falun, Spielergliick, en des Vetters Eckfenster. Het
derde deel is geheel gewijd aan den roman Die Elixire des' Teufels. —
Druk en band, niettegenstaande den matigen prijs, doers deze uitgave bijna
voorkomen als een prachtwerk.
T. V.
Praelectiones in Geographiam Biblicam et Antiquitates
hebraicas in gratiam auditorum suorum constripsit C. VAN ONGEVAL,'
S. T. B., S. Script. in Sem. Gand, Prof. — Gent, Suffer, 1945o, 14o biz.
met landkaarten en platen, 2 fr.
Pas waren van denzelfden Professor van de pers gekomen een
.
Commentarzus
z . n Evangelium secundum Mattheum en een in Ecc4esiasten, of hij liet deze lessen over Bijbelsche aardrijks- en oudheidkunde
verschijnen. Na eene inleiding over Schriftuurstudie, wordt de aard van
Palestina's gewesten en hun omvang aangeduid; vervolgens komen aan
de beurt de huiselijke en andere gebruiken, het behe ser van 'het volk,,
de bidplaatsen, de gewijde zaken en personen. Klaar en met orde wordt
in weinige woorden door den schrijver veel opgeheiderd. Zijn werk is
bondig. Hij heeft uitgelezen schrijvers geraadpleegd. Die lessen maker!,
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een uitmuntend handboek uit voor studenten immers het lag buiten
's schrijvers inzicht over betwiste zaken breedvoerig en wetenschappelijk
te handelen ; zoo raakt hij maar, o. a. aan de vraag wier lijken men
verbrandde, hoe men de lijken in den sindou wikkelde, welke de natuur
der melaatschheid was.
Waar bij gebrek aan tijd Beene les over Bijbelsche oudheden in het
onderwijs der H. Schriftuur gegeven wordt, zal dit boek met veel nut
ter hand genomen worden, om het belang der verhandeling zelve, alsook
om de begrippen, door gelegenheidsonderwijs over sommige punten opge
daan, te volledigen.
Dr C. C.
De Libertate in societate civili ad norman Encycl. Leonis
Libertas >> dissertatio auctore AUG. KNOCH. Lovanii
J. Van Linthout.
Dot boek, voor vijf jaren geschreven, heeft, waarschijnhik uit gebrek
aan voldoende aanbeveling, niet de belangstelling gewekt, welke het
in hooge mate verdient. Jammer ware het echter indien deze vrucht
van langdurige en ernstige studie in Lethe's stroom aan de vergetelheid werd prijsgegeven, te meer omdat het behandelde ond.erwerp
niet veroudert, maar steeds meer op den voorgrond treedt.
Immers wie zal het blijvend nut betwisten van een werk, dat
de Encycliek Libertas tot grondslag heeft, waarvan de verschijning
niemand ontijdig, nutteloos, op de behoeften der maatschappij niet
toepasselijk zal noemen.
Daarbij komt dat, wie zich ernstig met politieke en maatschappelijke vragen wil bezig houden, de belangrijke leer van den Pans
volkomen dient te kennel] en te begrijpen, niet alleen om op de
hoogte der besproken vragen te komen, maar ook om zich van gevaarlijke dwahngen te vrijwaren.
Wie spreekt in onze dagen niet van vrijheid, van gewetens- en
godsdienstvrijheid, van economische en staatkundige vrijheid? maar hoe
velen zijn er, die ten gevolge van wetenschappelijke overweging met
kennis van zaken spreken, en hunne overtuiging niet uit couranten en
vlugschriften, maar uit een nauwkeurlg onderzoek geput hebben. De
dagelijksche ondervinding antwoordt dat de groote meerderheid zich
door den stroom laat medesleepen, en zoncler nadenken noch onderzoek
de hoofdleiders der partijen napraat.
Wijzen wij nog op het gevaar dat het dubbelzinnige woord
held verbergt, wanneer men iedere bepaling en juiste omschrijving verzuimt ten einde de eenvoudigen te verschalken, en hun voor de moderne
vrij heden eerbied en ontzag in te boezemen.
Redenen ,genoeg om de aandacht der lezers op bovenstaande verhandeling te vestigen, die volgens den titel een doorloopend commentaar geeft op de Enc. Libertas.
,Ziehier de verkorte inhoudstafel : I. De physieke en zedelijke
vrijheid. II. De oorsprong der burgerlijke maatschappij. De vrijheid van het burgerlijk gezag a) onder de natuurwet; b) onder de
goddelijke positieve wet; c) het burgerlijk_ en het kerkelijk gezag ;
d) het burgerlijk gezag en het doel der maatschappij. IV,. De vrijheid.
der onderdanen a) gewetens- en godsdienstvrijheid; b) persvrijheid;
c) leervrijheid ; d) staatkundige vrijheid en liberalisme; c) pationale
vrijheid.
Uit deze opgave blijkt welke uitstekende diensten het boek kan.
bewijzen bij het onderzoek van :de verschillende soms betwiste vragen,
die in onze dagen de gemoederen in gisting brengen, en ook katholieken tot noodlottige dwalingen voeren.
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Tot voorbeeld kiezen wij het algemeen overzlcht der moderne
vrijheden (bl. 333). Ziehier het oordeel van den schrijver.
Ten onrechte wordt door de aanhangers van het liberalisme beweerd
dat de natuurwet de moderne vrijheden vordert. Daar zij veeleer
schadelijk en noodlottig dan voordeelig zrjn voor de maatschappij, strijdt
het met de rede dezelve als een voor zich zelf te \venschen goed te
beschouwen en aan te prijzen; zij dienen enkel om een grooter kwaad
te voorkomen. Met andere woorden kunnen voor zich zelve niet
gewenscht, maar wegens den onvolmaakten toestand der samenleving
slechts toegelaten en geduld worden. Daarom is het valsch dat alle
pogingen om ze te verwijderen vruchteloos en gevaarlijk zijn.
leder deel dezer stelling wordt nauwkeurig omschreven, onderzoekt,
aan de beginselen getoetst, afdoende bewezen en met de woorden der
Encycliek gestaafd.
Vooral het belangrijke onderscheid tusschen het dulden of toelaten
en het goedkeuren of het wezen der politieke verdraagzaamheid wordt
volgens de leer van Leo XIII in het helderste licht geplaatst.
Wij spreken niet van de dogmatische verdraagzaamheid, door de
Kerk streng veroordeeld; want zij kan geene enkele waarheid der
openbaring prijs geven zonder haren plicht te verzaken, hare eenheid
en goddelijke instelling op te offeren en zich als onfeilbare bewaarster
van den haar ,toevertrouwden schat te verloochenen.
Maar de vraag betreft de toepassing der christelijke beginselen op
het bestuur der maatschappij, men onderzoekt namelijk of de Kerk,
door treurige omstandigheden uit het verlies der geloofseenheid ontsproten, kan dulden of toelaten, dat eene regeering van het een of
het ander land de moderne vrijheden, die zij in beginsel als dwalingen
veroordeelt, door hare wetten invoert en bekrachtigt.
Van deze staatkundige verdraagzaamheid gewagend, zegt Leo XIII:
« Zonder het minste recht toe te kennen aan iets wat valsch en
onrechtvaardig is, weigert de Kerk niet dat de Staat lets toelaat wat
met de waarheid en rechtvaardigheid strijdt om een grooter kwaad
te vermijden of een grooter goed te verkrijgen en te behouden.
« Indien de menschelijke wet wegens het algemeen welzijn en
alleen wegens deze oorzaak een kwaad kan en moet toelaten, kan zij
nooit hetzelve' goedkeuren en om zich zelf willen ; want het kwaad
dat den mensch van het goede berooft strijdt met het algemeen goed
dat de wetgever, zooveel hij vermag, moet widen en beschermen.
Wij hebben deze woorden aangehaald om aan te toonen hoe
onvoorzichtig en ' verkeerd men handelt wanneer men de moderne
vrijheden als kostbare overwinnirigen van den tijdgeest toejuicht, als
weldaden die ooze dankbare hulde verdienen.
Wie zoo spreekt verwisselt uit onkunde of willens en wetens de
vergUnning van het kwaad met de goedkeuring, en ikomt in duidelijke
tegenspraak met de leer van den Paus.
« Want hoe meer kwaad in een land moet toegelaten worden,
des te verder is het land van de volmaaktheid verwijderd, te meer
omdat de voorzichtigheid gebiedt dat de toelatiug beperkt worde door
de grenzen welke de oorzaak — het algemeen best — vordert. »
(bl. 379).
Niet alleen de inhoud van het boek, ook de wijze van behandeling verdient alle aanbeveling en voldoet aan de eischen van een
wetenschappelijk onderzoek.
Steeds weet de schrijver door geschikte onderscheidingen de hoofdvraag in het noodige Licht te plaatsen en op haar de aandacht van
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,-den lezer te vestigen. Juiste bepalingen dienen om de begrippen op
te helderen en de bewijzen der stellingen in te leiden.
Deze stellingen zooveel als noodig toegelicht, worden met bondige
-argumenten uit de wijsbegeerte en de theologie betoogd en doorgaans
met de woorden der Encycliek bevestigd.
Om de duidelijkheid van zijn betoog te bevorderen tracht de
schrijver steeds het innerlijke verband der leeringen op te sporen en
aan te wijzen. Te dien einde voegt hij bij de systematische verklaring
'der waarheid eeri overzicht der tegenoverstaande dwalingen, om zoodoende den oorsprong en de ontwikkeling der verschillende stelsels in
-(len loop der tijden onder de oogen van den lezer te plaatsen.
Door deze methode wordt de overtuigingskracht der verhandeling
versterkt, wijl zij door positieve bewijzen de waarheid betoogt, en
tevens door het wederleggen der dwaling de bewijsvoering bevestigt.
Wij erkennen hier eenmaal te meer de voordeelen der scholastische methode bij het behandelen van een wetenschappelijk onderwerp. Geene noodelooze omwegen noch langdradige beschrijvingen,
geen begripsverwarring noch dubbelzinnigheid, de waarheid wordt helder
voorgesteld, door sluitredenen bewezen, tegen bedenkingen gehandhaafd
en de overtuiging van den lezer bevestigd.
Even als Leo XIII zijne wijze lessen op het gezag van den H.
Thomas grondt, heeft de schrijver in zijne -verklaring de beginselen
van den H. Thomas gevolgd, en op deze wijze den besten waarborg
gegeven voor de rechtzinnige degelijkheid van zijne leer. Een veiligeren
gids kon hij trouwens niet kiezen. De H. Thomas heeft de vraagstukken van zedelijken aard die met het bijzonder en openbare levee
in verband staan met een diepgaanden wetenschappelijken blik gepeild,
met klaarheid onderzocht, tot de eerste beginselen teruggebracht en op
de hechtste grondslagen gevestigd.
De woorden door Mgr. den bisschop van Luik aan de geestelijken
van zijn bisdom geschreven over de Encycliek Rerun novarum zijn
ook toepasselijk op de Encycliek Libertas :
« Gij moet ze lezen en herlezen, ze studeeren, overwegen en op zulke
wijze in den geest prenten, dat gij bij het denken, het spreken, het
schrijven over deze vragen, bij het ondernemen van een werk ten
voordeele van den werkenden stand, steeds hare lessen voor oogen
houdt. .
Eene algemeene bemerking ten slotte. Katholieken, verzuimen
al te dikwijls onze boeken en werken aan de markt te brengen;, wij
-huiveren offers aan te bieden aan de machtige koningin, Reclame
genoemd, welke ongelukkig ook op letterkundig en wetenschappelijk
gebied der scepter zwaait. Het spreekwoord zegt wel is waar, goede
wijn behoeft geen krans, feitelijk echter blijven vele degelijke werken
onbekend, ongelezen, van alle vrucht verstoken. Niets is noodlottiger
voor een ontluikend talent dan op onhandige wijze doorgehaald, of
uit bekrompen jaloerschheid en onverschilligheid doodgezwegen te worden.
Kritiek, grondige kritiek is hoogst noodzakelijk, maar om vruchten
te dragen, moet zij niet alleen afbreken en hekelen, maar ook opbouwen,
verbeteren, aanmoedigen.
Spiegelen wij ons aan het voorbeeld van de overzijde, waar alles,
ook het kleinste, mits het den liberalen stempel draagt, als voortref-felijk en uitmuntend wordt opgehemeld en verheerlijkt, wat echter uit
eene andere bron komt, en het e goede fabrieksmerk mist, zonder
onderzoek verworpen en onbarmhartig tot de vergetelheid wordt gedoemth
Dr. A. DUPONT,
Roermonci.
rustend hoogleeraar.
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Deutsch-Belgien. — Organ des Deutschen Vereins dir Hebimg
find Pflege der kattersprache im deutschredenden Belgien, im Auftrage
des Vereins herausgegeben von GOTTFRIED KURTH. I (1899) — II (1900)
— Brussel, Belgische Boekhandel, TreurenArel, Alphons
bergstr. — Prijs, I mark.
Weinige Dietschers weten of bedenken dat er, langs den Zuid-Oosterkant onzer grensmark over, de vijftig duizend duitschspr
ekende Belgen
leven, ja, dat Arel of Aarlen, de hoofdstad onzer Luxembutgsche gouty,,
eene Duitsche stad is.
Deze Duitsche Belgen bleven, spijts het indringen van het Fransch
dat, sedert 1830, onverpoosd hun taaleigen bedreigt en ook wel beschadigt,,
voor het meeste deel 'toch, en %voornamelijk in de dorpen, getronw aan
hunne moederspraak en echt Duitsch van zeclen.
Sedert 1893 bestaat er daar een Bond die, in zake Duitsche taal, daaromtrent hetzelfste vOorheeft als het Davidsfonds bij ons.
De bijzonderste stichter en de hoofdman van den Bond is hoogleeraar
Kurth; leden eraf zijn een klein honderd van de bekwaamste mannen
onder de Duitsche Belgen : hoogleeraars, priesters, wetgeleerden, geneesheeren, onderwijzers, enz. die tot ,nog toe, en dat is spijtig, meer geworven
werden in de streek rond r Aarlen als in het ander deel van Duitsch-Belgien,
te weten in Aubel, Montzen en \omStreken.
't Is dan ook waar dat het land van Aubel nog al verre afgelegen is
van den Aarler kreits ; daarbij is het zeker dat'de taal aldaar over 't algemeen meer overhelt naar ons Dietsch. Zoo ik 't wel vOOrheb wordt er te
Aubel zelf nog altijd, of wordt er opnieuw gepreekt in 't Vlaamsch. Twee
der heeren geestelijken van Aubel, de zeer Eerw. Heer Deken en de Heer
capelaan Leyssen zijn volbloede Limburgers, en ik herinner mij nog heel
wel dat ik te Gemmenich eens in 't Vlaamsch gesproken heb tot de brave
lieden van dat dorp en dat ze mij heel goed verstonden.
Tot den jare 1899 bleef het Deutsche Verein ,tevreden met zijn streven
bekend te maken aan delieden van aldaar, met voordrachten te houden
over Duits-che taal, Duitsch wezen en leven, met Duitsche avond- tooneel- en
liederenfeesten in te richten ; het trad nochtans op in 1898 — het jaar der
eeuwfeesten van den Boerenkrijg om eene jaarmis te stichten in de kerk
van Aarlen voor dekenj. N. ScHumm, een martelaar uit den sans-culottentijd, en deed ook eene kloeke poging, toen de Vlaamsche wet gestemd
werd, om de gelijkheidswet ook voor het Duitsch deel van Belgenland` te
bekomen.
In 1899 waagde M. Kurth het, in naam des Vereins ,een boeksken uit
te geven onder boi,' en vermelde hoofding, en dat hij, in 190o, van een
tweede liet volgen. Wij Dietschers, die zoo lang streden en nog, strijden
voor ons taalrecht,- en rno"gen niet onverschillig blijven voor het edel pogen
onzer Duitsche landgenooten om hun eigen taal en volksaard te behouden
van den ondergang.
Dit pogen is zoo rechtveerdig als het onze ; en heeft geen andere
reden als die wij doen gelden wanneer wij eigen taal, eigen wezen, eigen
leven verdedigen tegen 't, zij welken vreemden invloed.
Bovendien, al is het-getal bladzijden dezer bundelkens klein (116 blz..
S o elk) zoo moet ik ze nochtans, om hun innerlijk gehalte, ten warmste
prijzen en -alle verstandige Dietschers aanbevelen.
Wanneer mannen gelijk G. KURTH, de wereldberoemde geschiedeniskundige. en schrijver, gelijk H. BISCHOFF, de zoo bekwame leeraar van
Germaansche letterkunde aan de Luiksche Hoogeschool, optreden als voor-
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naamste medewerkers van een bundel, dan mogeri-wij ons aan wat schoons
en merkweerdigs verwachten.
En inderdaad! ik heb niet alleen een groot en diep genoegen gesmaakt
bij het lezen der verschillige bijdragen die de Heeren Kurth en Bischoff
voor deze bundelkens geleverd hebben, maar hunne geschriften ook zeer
oorbaar en danig leerrijk bevonden.
Van G. Kurth vind ik, in Deutsch-Belgien buiten het voorwoord,
een lezensweerdige studie over Duitsch Belgenland, die hij voordroeg-in 't
beroemde GOrres-Verein, te Bamberg, en ook' een geleerd woord over de
vraag of Arel ofwel Arlon de rechte naam van Luxemburgs hoofdstad is.
In Deutsch-Belgzen II geeft M. Kurth een opstel over den oors
prong
,
en de geschiedenis van Aarlen, zijn geliefd geboortestadje. Deze bijdrage is
voor mij meer weerd als vele « monographies die gansche boekdeelen
beslaan. Zij zit zoo vol geleerdheid, innig warme liefde voor den geboortegrond en voor den heiligen Godsdienst en zij is ook zoo pittig opgesteld,
zoo boeiend-schoon geschreven, zoo rijkelijk doorzaaid met diepgrondige
gedachten of luimige en fijne invallen, dat zij, door elken lezer die schoone
zaken weet te smaken, met veel_ vreugde zal gelezen en nog gelezen worden: Aan al die wil leeren hoe men jets moois en jets degelijks maakt als
men eene plaatselijke geschiedenis wil opstellen, zij deze « Geschichte der
Areler Kirche ›) van den Meester aangeprezen als een puikstukske dat
Diet gemakkelijk zal geevenaard worden. Mannen als KURTH weten ook
de kleine zaken op grootsche wijze te doen, en uit de gebeurtenissen van
een verloren stadje de hooge lessen der geschiedenis te trekken.
Och! met welke liefde is dit opstel geschreven geweest!
Hoogleeraar BISCHOFF, hij, is, als diep OCertuigd Germaan, meer
omvattend in zijne liefde voor al wat Duitsch is. Hij heeft de uitgebreidste
stukken geleverd voor de twee bundels. In Deutsch-Belgien, vind ik
van hem eene leerrijke redeover de Duitsche taal zelve : de uitgebreidheid
van haar gebied, hare geschiedenis, hare verdeelingen in land- of gouwspraken, en — eene allerliefste studie over het Duitsche Volkslied,
Er is in deze studie veel te leeren voor al wie belang stelt in dezen
moedertak van den Germaanschen kunstboom. De schrijver bepaalt zeer
nauwkeurig de kenmerken van het echte, oorspronkelijke volkslied ; objectiviteit, en grillige wijze van ivoorstellen, innig natuurgevoelen, eenvoudigheid en ongekunsteldheid der uitdrukking, onbekendheid van den vinder en meewerking van het yolk in het scheppen van
woorden en zang. Hij geeft ook de hoofdsoorten van Volksliederen aan, ze
verdeelende in geschiedeniskundige, minne-, drink- en ambachtsliederen en.
in Godsdienstige liederen. Van elk slag haalt hij eenige uitstekende voorbeelden aan en -hij licht ze toe door allerhanden uitleg, fijne ontledingen
en vergelijkingen. Zijne studie is alleraangenaamst om te lezen, mooi
geschreven en heel leerrijk. M. Bischoff weet altijd de dorheid te vermijden,
liij schrijft als echte kunkenaar over zaken die hij eerst goed bestudeerd
heeft en die hij grondig ke p t. Zijne studie over « ,Die Deutsche Spritchdichng » in het bundeltje van 1900 komt mij nog merkweerdiger voor
dan de vorige. Ze behandelt een minder bekende en min uitgebreide stof
dan de eerste, maar is daarom rechts meer behagelijk, en , ze `geeft :den
omtrent volledig geddcht over de rijmspreuken der Duitschers. Hoogleeraar
Bischoff heeft ongetwijfeld aan dit werk veel zorg en tijd besteed en hij
-is er in gelukt aan zijne landgenooten eenen heerlijken mei van frissche
bloemekens te bieden, bloemekens van alle kleuren en geuren. Zijne Deutsche- Spr-iithelichtung is een kostbaar stuk. 't Heeft mij bij 't lezen getrof#
fen hoe menige rijmspreuk van Duitschland ook hier bij ons voorkomt,
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somtijds wel in den zelfsten vorm, den eigensten maat- en rijmslag. 'k Gaveer veel voor, wilde iemand onder ons, Dietschers, aan ons yolk den zelfden
dienst bewijzen dien M. Bischoff aan zijn Duitsche landgenooten bewees,
en ook eens in een bundelke verzamelen al de oude kernachtige opschriften
van huffs en huisraad, schouwmantel, bedstee, wieg en graf; al de rijmkens
op de verschillige ambachten, op uithangborden en wmkelramen, op wapenen speeltuigen enz. Onzefolklorzsten hebben al veel rijmkens van dien
aard boekvast gezet in hunne tijdschriften ; A. Joos heeft een grooten dienst
bewezen aan zijn yolk met een deel eraf in boeken te verzamelen. Maar
deze pogingen bleven bij ons te zeer beperkt, zij en dienden nog maar voor
enkele lief hebbers. 't Ware een uitstekende middel om ons Volk tot eigen
bewustzijn terug te brengen, wilde men hem zijne eigene dichtschatten,
eens opdisschen in kleine maar pittige bundelkens, die niets en zouden
geven als 't beste en 't fijnste, gelijk H. Bischoff deed voor de Duitsche'
rijmspreuken. De studie van den Luikschen hoogleeraar zal hem, ,die dit
ondernemen, allernuttigst zijn en tot een gemakkelijk padje strekken om
tot zijn doelwit te geraken.
Voor alien die genoegen scheppen in bondige maar verredragendespreuken, in luimige, gezonde invallen van dien dichter der dichters die
Volk heet, in natuurlijke, frissche, ongekunsteide poezij, wezen de tweestudies van H. Bischoff ter warmste aanbevolen ! Zij zullen hun eenige uren
van fijn kunstgenieten bezorgen. De bundelkens bevatten ook de verslagen
der werkzaamheden van 't « Deutsche Verezn » sedert zijne stichting. De
heer H. Jongers, vrederechter to Aarlen, is er de bekwame opsteller van.
A/loge het « Deutsche Verezn . nu groeien en bloeien ! Men kan nergens
te veel doen om aan elk deel van ons Vacierland zijn eigen Leven, zijne
oorspronkeiijkheid te behouden of terug te geven. Daar zit de kracht en
ook de schoonheid in die wij- ons klem maar zoo geliefd Vaderlandeke
AUG. CUPPENS.
moeten wenschen.

Rijmdichten (tweede Reeks) en Ark van-Noe door D.VAN HAUTE.
Dat de Heer Van Haute dichter is, weten we al uit hetgeen hij vroeger
heeft geleverd; en wisten we 't niet, zijn laatste bundel Rijmdichten en
Ark van Noe zou het ons boodschappen.
In de Rijmdichten heeft vooral de natuurminnende priester het
woord; ofschoon daarom de verteller niet tot zwijgen is gebracht.
De H. Van Haute heeft hier en daar iets schuchters in zijn poezie ; 't is
bij hem soms een zweven in den minder goeden zin hij zweeft weleens
omdat hij niet altijd stevig staan kan. Dit gebrek ligt meer in de uitdrukking dan in de gedachte : men wordt wel gewaar dat de dichter het anders •
en veel beter voelt dan de schrijver het zeggen kan.
Bl. 13. Daar vat zijn oor een klang
Zijn ziel die komt in zwang.
Is dit van iemand, zoo hartelijk met het schoone vertrouwd, geen echte
kwajongenstreek ? En wale ik dichter, 'k zou !lever bersten dan te
schrijven
Bl. i. Zijn godlijk lijf
Zijn wonden vhf
Verkonden 't heerlijk zegepralen.
De taal van den H. Van Haute is niet zeer rijk 't zou hem een reden
te meer moeten zijn om den voorraad, dien hij heeft, keurig te verwerken
Bl. 3. Aardzee b. v. is een vloek.
Dat is de keerzijde van de medalle ; en we zijn blij, te mogen overgaan.
tot 1Of.
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In de vertellingen zijn recht fraaie dingen. De middeleeuwsche naleve
toon is zoo lief. In dien aard zouden we thans vanwege de jongeren meer
moeten hooren. Onder de godsdienstige natuurgedichten is me 't « Kruis
in 't Woud . wel het beste. In den a Jaarkring » heeft c Blauwmaand » mijn
voorkeur. Daar is kadans in de strofen. Men wordt wel gewaar, moest ook
de titel ontsnappen, dat men van bloei en leven leest. De Mont kan zijn
amphibrachen niet beter doen huppelen.
H. Van Haute is overigens nog een van die dichters a door Gods
genade; a met gansch eigenaardigen greep weet hij de poetische stof uit het
leven te vatten; blijkbaar laat hij maar enkele van die liedjes hooren, die
gedurig in zijn binnenste klinken; hij dicht niet enkel op het papier, lijk
zoovelen thans ; hij dicht met het hart en voor het hart. Diepe zielevrede
ligt in die verzen ; waarheid en warmte van gevoel golft er door.
_
a Vingt vers suffisent pour rendre un poke immortel a heeft Chateau.
briand eens gezeid. Ik zou er vier zulke weten in dit boek, indien een
voorhoofd a schouwen a kon. 't Is een strophe uit den a Toren a bl. 14.
Uw voorhoofd, edel en verheven,
Draagt stil der eeuwen avondgloed
En schouwt der toekomst eindloos leven
Met steenen stuurheid in 't gemoet.
Bij die reeks gedichten heeft de H. Van Haute een tooneelspel in
proza gevoegd : a De Ark van Noe. . In proza ja — maar ook bier verloochend hij stellig zijn dichtergave niet. Frissche beelden liggen voor
't rapen. Evenals in Hendrickx a Laatste Dag der eerste Wereld a worden
hier de gebeurtenissen ten tooneele gebracht, die onmiddellijk den zondvloed voorafgaan. Van Haute's verdichting op den Bijbeltekst is oorspronkelijker en stouter nog dan die van den talentvollen Antwerpenaar; zijn
fantasie smukt nog bonter personen en toestanden. Vruchteloos zoekt men.
in 't gedicht van de jaren '40 naar een schepping als die van den Middenboom : waarachtig, in hersenen, die zulke dingen tooveren, woont jets
meer dan talent. Van Haute, veeleer dan zich zelven stronkelsteenen te
leggen, als Hendrickx met zijn Paradijsengelen, heeft het koninklijk hof
van Sideropolts en dien verrassenden Tanatos opgeroepen. Scherper tegenstelling dan de Chams der beide stukken is onmogelijk. De oudere is een
echte deemon van woeste stugheid, wijl het hart van den jongeren door
wankelmoedigheid in tweeen is gekliefd ; het verschil valt stellig niet uit
ten nadeele van den H. Van Haute : Op zijn Cham ware een diepe
psychologische studie te maken : 't is een schitteiend exemplaar van
St.-Paulus' dubbelmensch.
Zooveel goeds en meer nog. En toch is het stuk geen echt tooneelspel
te noemen. 't Is niet fraai van den kunstenaar, een voor een zijn keursteentjes te doen vonkelen voor onze oogen, en dan zijn armen te vouwen, en
aan een wervelwind over te laten, een mozalek ervan te improviseeren.
Te veel handeling — le dêfaut d'une qualitê — heeft een aanslag op
het drama gepleegd. Had de H. V. H. zijn ontwerp episch bewerkt, hij zou
stellig puik werk hebben geleverd. Maar voor de eischen van een tooneelspel is met handeling — en handeling altijd maar aan — niet alles gezeid.
De handeling moet — hoe zal ik het zeggen ? — ze moet zich organisch ontwikkelen ; 't een moet voortvloeien uit het ander. Verwikkeling teweegbrengen en toch niets voorstellen of 't moet een gevolg zijn
van een oorzaak, daareven gelegd : dat is 't geheim van den dramatischen kunstenaar. Kort, door de handeling zelve, moet men karakters
scheppen eerst en vooral. En dat heeft de H. V. H. niet gedaan : Hij had
het kunnen doen nochtans : zijn Chain zegt het ons. Denken en voelen der
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zielen, 't wordt alles,overrompeld en gesmoord door 't geweld van de toeDaaruit volgt ook noodlottig dat de Ubermenschen doorgaans uit
hun Bijhelsche hoogte getukt zijn en 19 eeuwsche zenuw-mannekes
worden.
Valt, nu 't woord tooneelspel » van het titelblad weg te schrappen,\
daarin is geenszins de hooge waarde betrokken, die deze bladzijden van
elders halen ; en als we bedenken wat al draken, in zake van tooneel,
thans de vier elementen verpesten, dan hebben we reden om luide te
juichen bij 't verschijnen van stukken als deze.
J. P.
Het Tooneel in de kerk. (Oorsprong van 't nieuwere Drama) en,
Oorsprong der Nederlandsche Schilderkunst.
De' beer A. Vermeylen, die met eene merkwaardige verhandeling over
het 'even en de werken van Jonker Jan Van der Noot (een_ zoo typiscb
figuur uit onze letterkunde, gedurende de tweede helft der zestiende eeuw)
aan de Brusselsche Hoogeschool den graad van Speciaal-Doctor der Faculteit van Wysbegeerte en Letteren verwierf, gaf dezer dagen den korten
inhoud in druk van deze twee verschillende University-extension-leergangen te Brussel.
In eerstgenoemden leergang worden als hoofdpunten behandeld dat
het nieuwere drama uit den godsdienst gesproten is; — dat het kerkdrama
vanzelf is ontstaan, buiten alien invloed der Oudheid, — de liturgische
kiem van het kerkdrama, voorts het Latijnsche kerkdrama. (Paaschfeest, kerstmis- cyclus), de ontwikkeling van het kerkdrama tot Volksdrama
der Gemeente, en de ontwikkeling van het kerkelijk Tooneel-tot wereldlijk
genre-tooneel. Kortom, zooals ingewijden dezen korten inhoud van
een korten inhoud zullen merken, een haast onoverzienbaar onderwerp
waarvan met prijzenswaardige duidelijkheid niettemin een zeer belangrijk
overzicht wordt aangeboden. (Prijs : fr.. 0,7 5 )
De tweede leergang is ingedeeld in drij hoofdstukken : I Wat is de
vroegere schilderkunst? (Algemeen overzicht, kenm-erken 'dier schilderkunst zooals zij zich bij Broederlam en de Van Eycken voordoet); II Wat
heeft het ontstaan en den groei dier kunst mogelijk gernaakt? III Wat,
Deze korte inhoud is
heeft de algemeene vormen dier kunst bepaald?
echter veel beknopter dan de vorige.
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De Vlaamsche Kunstbode. Februari 1901.

Soldatenbegravenzs. Nuchter schetske van Era. Haeck, de aan.
spraak van den korporaal is niet natuurlijk. Flauwe verzen van
Isidoor Albert. — Slot van Fr. Van de Weghe's Geschiedenis der
Nederlandsclze Taalkunde in Vlaanderen. Er wordt gehandeld over
de taalcongressen, over het Woordenboek, over de Idiotocons en over
de meest gebruikte schoolboeken over spraakkunst. Over dit alles echter
vernemen wij niets meuws. — Van G. Segers, begin eener lezenweerde
monografie van wijlen Piet Genard, archivaiis der stad Antwerpen en lid
der Kon. VI. Academie. . Wat zijne persoonlijkheid betrof, was Génard,
veel te nederig. Hij kende verdiensten toe aan de grootste nulliteiten.
Al te dikwijls zweeg hij, wanneer anderen met zaken praalden, die
zij hem verschuldigd waren. Ja, hij boog gelaten het hoofd, w anneer
praalhansen, die zonder hem hoegenaamd niets zouden geweest zijn,
hem openlijk miskenden. Als Antwerpenaar daarentegen was hij trotsch
en fier. Hij was diep overtuigd, dat geene enkele stad van Europa
met Antwerpen kan vergeleken worden. Met haren roem was geene
andere te vergehiken. Al wat de Antweipenaars deden, moest gedaan,
al wat zij bestreden, moest bestreden worden. Op onweerstaanbaar
zoete wijze glirnlachte hij, wanneer zijne vrienden hem wilden dietsch
maken dat de Antwerpenaars, in dit of dat bijkomend punt, konden
ongelijk hebben. Genard was vroom en godvriichtig, gehjk ik dit slechts
in mijne Kempische geboortestreek heb gezien. Doch zoover ging zijne
Antwerpschgezindheid, dat hij luide, openlijk de warmste hulde bracht,
zelf, aan hen, die zijne heiligste gevoelens bestreden, van het oogenblik,
dat _ zij voor de grootheid en den -roem van Antwerpen bezorgd waren.
Dit gevoel behoorde den archivaris geheel en al. Het verklaart de hou..
ding, die hij in verschillende aangelegenheden aannam.
Germania. Februari 1901.

Pen Imrnortellenkrans 'moor Eng-elands Generaals,

door D r Haller
von Ziegesar bijeengegaard uit brieven, meest van Engelsche officieren,
waaruit de onmenschelijke wreedheid der Engelsehen in den Zuid.
Afrikaanschen oorlog blijkt. — 'In dit nummer nog aan te merken het
artikel Pine Zwezte Canossa fahrt, waafin de redactie doet inzien hoe
weinig aangenaam het den Duitschers geweest is te vernemen dat Keizer
Wilhelm de zwarte adelaarsorde aan lord Roberts verleend had.
Voorts ook drie tafels de verwantschap aanduidende a) van Vlamingen en Nederlanders, b) van de onderscheidene volkerengroepen
die tot de Indo-Germaansche familie behooren en c) van onze taal
met de Indo-Germaansche talen.
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Tijdschrift van het Willemsfonds. Februari en Maart 1901,

De Diligence, eene schets van Joh. Fillips, niets bijzonders. — Van
F. C. Zonnevijlle Een droom en zone urtleggzng, kip-kap met calvinistische saus, over de Boeren, vrij onsamenhangend, flauwtjes geschreven. — Helena ten Brink vertaalt De Woudnzrnf, een sprookje
van Paul Heyse. Het Maartnummer is uitsluitend gewijd aan de
Verslagen der afdeelingen.
Vlaamsche Zanten. Februari 1901.
In dit nummer bijzonder op te merken : de

Volksgebedekens, het
lied van Lzederik De Buck, eersten forestier van Vlaanderen en van:
Idonza, prznses van Frankrijk, en Weervoorspellingen, medegedeeld
door vrouw Weyn.
Het Katholiek Onderwijs. Maart ,1901.

Te lezen 't ve/volg der studie over De opvoeding bij de wilds
volkeren, en Over de rechterlilke inrichting by' de Franken.
De Taalkwestie in Vlaanderen. Januari-Februari 1901,

Dit blad_ werd ons ter bespreking toegezonden. Het maakt propagande voor de « Vlaamsche Maatschappij ter verspreiding der Fransche
Taal » anders gezeid voor de Vulg arzsateurs van Gent. Dat men ijvere
om de Fransche taal aan het Vlaamsche yolk aan te leeren, dat kunnen
we verstaan, maar'zijn. daartoe scheldwoorden vereischt zoo als verstompte geesten, konkelfoeskapelletje, pijpekoppen der Franschhatende
partij enz.? Dat zal nu wel geen hoogen dunk geven van de Fransche
beschaving!
Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent. 1900 nr 8. 1901 nr _ 1.
Belangrijke studie van V. Fris : Les Flamands a la batazlle de
Courtrai. Er wordt gehandeld over : het getal der Vlamingen (ongeveer 25,000 man, het Fransche leger was tweemaal zoo steak); de
hoofdmannen en de bijzonderste kampers van 't Vlaamsche leger en
de vlaggen der ylamingen.
In nr I van 1901 drie artikels waarop wij hier de aandacht yestigen : A. Roersch Correspondance ine'dzte du chartreux gantozs
Laevznus Ammonzus, belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van
het humanisme in Belgie ; V. vander Haegen La Communaute des
sceurs fileuses a Gand, van eene congregatie van jonge dochters, de
Spinsterigghen, ingericht te Gent in 1678 door Joanna Scheerens
van Laerne « om met godvruchtichydt, deucht ende eere elcanderen met een christelijke liefde ende charitate by te staen, ende den
soberen cost in het ghemeene te winnen met spinnen van gaeren
dienstich tot het weven van lyne laeckenen » ; voorts eenige inhchtingen over den gentschen schilder Anselm van Julie door F. van
den Bemden.
De Vlaamsche school, 11 en 12, bevat eene studie over de merkwaardigheden van Zoutleeuw, met een groot getal afbeeldingen ;_ de kerk,
het bekende tabernakel, een der vele gebeeldhouwde altaren enz. met
tekst van St. L. Prenau, verder het liefelijk dramatisch tafereeltje van
Rafael Verhulst, Gedichten ,, en boekbeoordeelingen.
Volkskunde (5 e-60 aflevering). — Soren van Indo-germaansch
ritueel in Germaansche lijkplechtzgheden (Dr J. H. Gall6e) o. a. de
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lijkwaak, het lijkmaal, het voedsel-meegeven, allerhande gebruiken om
het heengaan der ziel te vergemakkelijken of haar terugkeer te verhinderen, bepaalde wijzen om het lijk naar het graf te brengen of in het
graf te leggen, enz. De Ontucht in het oude Gent, vervolg (A. van
Werveke) : bijzonderheden over de lichte vrouwen en bun woon-,
plaatsen te Gent (XVIe eeuw). — De Vogel op den .palmpaasch
(Dr Jos. Schrijnen) m. zegt de schrijver is de haan, en niet de
zwaan, the right bird in the right place. Men lette slechts op het
karakter van den palmpaasch en oordeele. » — Nederlandsche sprookjes
en vertelsels, medegedeeld. door G. J. Boekenoogen. 1. Van keuteldoemke. 2. Van 'n vent, dei nait al te schrander haette. 3. Van Jan
en Grait, zijn vertelsels uit de pron. Groningen. — Spreekwoorden
en zegsze4zen over de vrouwen, de Heide en het huwelijk (A. De
Cock). Volksliedjes een nieuwe zangwijze van Hoe rijmt men dat
te zaam ? (A. De Cock.)

La Federation artistique. 17. Wijdt een artikel aan Verdi. Verder,
ter gelegenheid van de 3' van Beethoven in het conservatorium, vraagt
zij waarom de heer Guide zoo gebibberd heeft op zijn oboe.
Maar, vriend van Rijn, gij weet toch wel, dat ook in de muzikale voordracht mode bestaat Als alle dames van het conservatorium
bibberen, moet eindelijk de oboe wel mee bibberen. « Dat staat chique »,
zal Alm' Cornelis zeggen !
Bibber er maar op toe ! Nooit te veel ! De tenor Van den
Bussche heeft door het bibberen reeds zijne stem verloren en de
bariton Van der Goten is op den zelfden goeden weg.
— 18. 6 Bevat L' esprit dans l'eeuvre d'art van Edgar Baes, wijst op
de hooge verplichtingen des kunstenaars tegenover de voorrechten, die
hem door de Voorzienigheid zijn geschonken en het onderscheid tusschen hetgeen het dier door instinkt en de mensch met zijnen geest
heeft te doers.
Durendal. Fevrier 1901.
Van Eugene Demolder zal eerlang een werk verschijnen
Le Coeur des Pauvres, reeks vertellingen voor kinderen, die ook
door groote menschen met smaak zullen gelezen worden, indien ze alle zijn
zooals La fin du Pare Lasacoche, bier medegedeeld. — Van Arn. Goffin
naar aanleiding van twee nieuw verschenen werken eenige bladzijden over
Le Perugin en Sandro Bottzcellz. « Quels que soient les reproches que
l'on peut faire au Perugin, a propos de la negligence, de la secheresse,
de la reproduction presque mecanique de ses oeuvres dernieres, it n'en
reste pas moins qu'il a cree le type de beaute qui resume et magnifie,
en traits inoubliables, l'arne ombrienne. Il semble que le long cri de
devotion effrenee et brillante du moyen age retentisse dans son ceuvre,
et qu'il ait pris, chez-lui, un accent d'autant plus indicible que
les esprits etaient plus troubles. Et l'artiste lui-meme, mordu par le
doute, en proie a l'inclecision, aprês la mort Unique du Juste, Savona-role, peut-titre, s'efforcait-il de restaurer la foi en lui-meme en tracant
ces images pieuses, et, dans Panxiete de la fiêvre, leur conferait-il
l'etonnante splendeur de tristesse, de crepuscule et de songe dont elles
sont revetues » — E. H. P. Verhelst beoordeelt als volgt Sanctus.
Petrus, het oratorio van pater Hartmann Je voudrais dire du bier;
de Pceuvre du R. P. Hartmann, mais, en conscience, je ne le puis...
je cherche en vain une inspiration personnelle, un peu de modernisme, un peu de souffle artistique. »
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Nogrd en Zuid, I en 2 bevatten, behalve_ een aantal artikelen
over nieuwere taalkunde, een overzicht van velerlei `tijdschriften aver
onderwijs, opvoeding enz. onder andere een artikel over t Max Mailer (1823-1900), en van Taco De Beer eene Inlezding voor Taal

en zeden onder vaderen, toegelicht door' eenzge oude kluchtspelen,
door J. E. ter Gouw. De schrijver zegt hierin dat het 17 e eeuwsche

publiek wel minder keurig maar niet onzedelijker was dan het 20" e eeuwsche. Hij beroept zich op de Vries, die b. v. Warenaar in
zijn ge he el aan een gemengd publiek voordroeg. De schrijver zal
beginnen met Eten en Drinken.
Caecilia. 3-3. Van Zuylen van 1:\Tyevelt schrijft eene vrij lange
studie over program-muziek, onder den titel Het oude en het nzeuwe
geloof. Hij neemt de program-muziek " in bescherming, maar keurt
het misbruik of wat daarvan - door Richard Strauss (honden-geblaf,
schapen-geblaat, dakleien-gerammel, enz. enz.) - wordt gemaakt. Als
type stelt hij, de sinfonie pathe'tique van wijlen Tschaikowski; doch
deze heeft (gelijk de schrijver ' wel weet) v esr zu i m d een program bij
zijn werk te schrijven.
Justus van 'Maurik heeft te Antwerpen de jagers naar programmuziek eens op zeer geestige wijze bespot.
Van Zuylen heeft program-muziek niet genoeg gekenschetst om
te zeggen
hij heeft geheel ongelijk.
De Nederlandsche Spec,tator. 2. Het boekje (met opgewarmde
kost) van de ,Goethe-Gesellschaft te Weimar, wordt besproken, en
voor de 10 inillioenste maal de « grootmeester
der Duitsche letterkunde -gehuldigd GOthe" and kein Ende. D. C. Nyhoff bespreekt
O'Connell, naar aanleiding zijner levensgeschiedenis van Dunlop, 3. LevenSschets van den bekenden geschiedschrijver Ch. 1\1 ,. Dozy, door
P. J. Bloks. 4. Een grondig artikel van Salverda De Grave over,
Brunetiere en Bouvries' pogingen tot verbetering der Fransche syntaxis. ' 5. Het oud-Nederlandsche lied, door J. W. Enschede, geeft
een volledig en kritisCh overzicht van al hetgeen in 'de laatste jaren
op dit gebied is gewerkt, vooral , met de erkenning 'der verdienste
van Flor. van Duyse. 7. bevat een artikel van Nouhuys over van,
Deyhsers laat:sten bundel. De schrijver verWijt vooral , aan v. D. zijne
argumentlooze kritiek, waarbij hij veeleer ontboezemingen geeft, met
velerlei schnnpscheuten doormengd dan objectieve beoordeeliiig. Toch
maakt 'v. D. vorderingen,
v. in de kritiek over Ghetto.
De Gids. Maart 1901.
De bijzonderste tarok van dit nummer is wer de schets van Styn
'Streuvels Langs de' 'Zv
' egen, Waaroin dit Opschrift_ weten we niet. Jan,
die lange jaren als peerdeknecht op eene hoeve gediend heeft, Nertrekt
bij 't vernemeh, dat zijn vader op isterven ligt.
moet thuis zijn als 'vader het land niet meer 'kan begaan.
Toen Jan thuis komt is ,wader dood en begraven, en de andere ,kinderen
hebben meegedaan al' wat in huis was. Jan vindt het 'zoo ,verlaten,
zoo alleen, trouwl met eene gebuurvrouw. — 'Dood eenvoudig dug
het onderweip, c;maar fijn afgewerkt zooals Streuvels dat kan. Het
leven op , de hoeve en bijzonder de .peerden zijn wel geteekend. De
merischken die ons bier voorgesteld worden leven een waar menschenleven, wat in Streuvels schetsen niet altijd 't geval is. De pes.
simistische .toon, het ongelukkig slot dat we elders maar al te
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regelmatig weervinden, is hier door een frissche blijheid vervangen. —
Vervolg van G. C. Byvanck's belangrijke studie Inlezding tot Shakespeare's Hamlet.— Voorts verzen van Carel Scharten en artikelen ter
gelegenheid van jongst verschenen boeken: zoo Sprekende Steen en van
R. P. J. Tutein Nolthenius, Hugo de Vries' Mutatie-theorie door prof.
A. W. Hubrecht en Ren Nieuw poee'm van Tristan en Yseut, waarin
prof. Van Hamel Le Roman de Tristan et Yseut, traduit et restaure
par Joseph Bêdier bespreekt.
De Hollandsche Revue Februari Igor.
Karakterschets : Mr. J. G. Gleichman, sedert 1891 voorzitter
der tweede Kamer in Holland. Over zijn karakter vernemen wij niet
veel. Meer over zijne politieke loopbaan. NOch als ambtenaar aan
het ' Departement van Financien of bij de Nederlandsche Bank, nOch
als Minister, n'Och als Kamerlid is de heer Gleichman een primus
inter pares geweest ; voor al die funkties zijn meerdeien te vinden.
Maar er is een ambt aan te wijzen, waarin zijn meerdere of zelf
zijn gelijke voor hem ,echter niet is aan te wijzen, terwijl ook na
hem moeilijk iemand te vinden zal wezen, die hem zal overtreffen.
In dat ambt is hij in werkelijkheid de primus inter pares geworden.
Wij bedoelen zijn Voorzitterschap der Tweede-Kamer.. Als boek
van det Maand : -Scheiding van Kerk en Staat door Otto Schrieke,
Getrouwd, het nieuwe boek van G. Van
predikant te Enschede.
Hulzen wordt ook tamelijk uitvoerig besproken. Van Hulzen heeft
een bescheiden talent, dat nog een zeer zorgvuldige en voorzichtige
kultivatie noodig heeft, maar waarmee hij op gelukkige momenten
toch al een verdienstelijk kunsteffekt kan bereiken. Maar het is ook
een talent, dat zich niet leent tot « tours de force tot gootdoenerijen, tot zwaar werk ; zijn talent wijdt er hem op aan, zich langs
lijnen van bescheidenheid te bewegen. Daarmee rekening houdend en
zijn kunnen niet overschattend, zal hij dan ook in de toekomst met
zijn onmiskenbare psychologische gave, bepaald nog goed en degelijk,
zij 't dan ook niet superieur, werk kunnen leveren, dat evenals Getrouwd
de hoogte zal kunnen bereiken van niet kwade boeken in middelsoort kunst.
De Katholieke Gids. Maart 1901.
Slot van A. op de Laaks geschiedkundig romantisch verhaal :
Paus Leo IX. — Simon Boers wijdt eenige geestdriftige bladzijden
aan Werkers van wijlen S. G. Van der Vygh. « Het geheel is een
boek van kracht, van groot kunnen... dit boekje bevat de levenstragdie van een jongen man die in zich groeien voelt zijn geniale
gaven van schrijver, op wien de emotie's komen aanstroomen, die
zingen hoort mysterieuse stemmen, die nader schijnen te komen duidelijker en duidelijker, een jongen man die zich kunstennar weet.
Die emoties zijn emoties van smart, van somberheid. Hij ziet wat
al ellende er is in \ die vreemde, onbegrijpelijke wereld, ziet 't als
weinigen. De visioenen en stemmen doen hem krimpen van ontroering... Dan zal hij gaan schrijven « den Roman van den Arbeid »
en hiervoor waren waarschijnlijk deze schetsen de opzet. — En toen
is hij gestorven, jong weggerukt midden uit 't werk, dat hij zoo life
had. . — Eerste deel van een lezenswaarde bijdrage van E. H. A.
Merkes Twat was het Buskruitverraad naar aanleiding van John
Gerards studie What was the Gudpower Plot. — Zenaide Fleuriot's
werk Min laatste boek, in 't Nederlandsch vertaald, werd door de
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katholieke Haden gunstig onthaald. A. J. Oostdam komt op tegen
dit onthaal : a Van letterkundig standpunt bezien is er maar een
verheugende passage in 't boek : de titel met dat aangenaam klinkende middelste woord!
Van onzen Tijd. Februari 1901.

Nakomertjes, vervolg van Marie de Negri's schets, goed geteekend. — Van Th. Molkenboer eenige woorden over wijlen Arnold
Beck lin, a Nederland is buitendien ook niet het land waar zoo'n man
met een talent als het zijne zou gewaardeerd worden. Voor ons land,
het land van de kunst van vuile hinnenhuizen en het « abstuffen
der kleuren tot de meest groezelige gamma's van grijs-bruin en bruingrijs, zou hij te weinig schilder en te veel idealist geweest zijn, zou
men zijn dikwijls mooie gedachten om tle soms minder picturale
schoonheid hebben uitgelachen. Zijn helle kleurenpracht zou men niet
genoten, zijn teekening, ofschoon ook niet eens altijd correct, te academisch genoemd hebben en zijn onderwerpen te gezwollen, te aanstellerig,
te theatraal.
Maar voor wie zich boven zuike kleingeestige kleinelands opvattingjes plaatst en zijn werk in verscheidene nummers, tot ee n kleurtentoonstelling bij, elkaar heeft gezien, dien moge het duidelijk zijn
dat met Arnold BOcklin, in 1827 te Bazel geboren, Zuid-Europa
,een van zijne grootste gemen ontviel. a — fie lezen E. H. Binnewiertz
knappe literaire kroniek bespreking van Anna Savornin Lohmans
boek Smarten : a De schrijfster heeft zich zelve gestraft door dit
boek te schrijven. Nu moet haar leed grooter zijn dan dat van welke
barer martelaressen. Want zij wilde niet enkel jets bewijzen, zij schreef
niet alleen voor haar doel, maar tevens wilde zij kunst geven,
schoonheid maken. Predikant zijn, maar bovenal toch dichter, z66
had zij zich voorgesteld... Dit boek kon niets anders dan banaal zijn.
Want de smarten, hier gedocumenteerd, zijn altemaal smarten die niet
aandoen het innigste wezen der ziel. Deze droefheden rimpelen Wel het
oppervlak, maar beroeren niet de diepte. Wie nu deze zuiderkoelte tot
een storm wil laten groeien, moet macht hebben over de elementen, moet
meester zijn over lucht en zee.
Dat is b. v. Coenen, maar Anna de Sovornin Lohman niet. » — In
ditzelfde nummer verzen van C. R. De Klerk, Maria Viola, Albertine
Smulders en Arn. Lauters.
De Arbeid, 3' jaarg. afl. 5.
Dzrk, eene schets door Ina Bakker, en Van God en het Geluk, een
sprookje door Ed. Verburgh, alle twee niets buitengewoons. — Meer zou
er te zeggen vallen over Lod. Baekelmans Iferstvertelling: van een
janmaat die den kerstnacht aan wal doorbrengt, de kroegskes der haven
afloopt en, zat gedronken, in een dezer, bij veile deernen, schielijk sterft.
Waarom zoo'n ding kerstvertelling geheeten ? Waarom met 'n zekere
voorliefde die gemeene details beschreven?
Verzen van Ary Delen.
Tersteeg bespreekt van Hulzen's roman Getrouwd. «Resumeerende,
moet a getrouwd a, de onbelangrijke behandeling van een onbelangrijk
geval, een mislukking genoemd worden a.
Jong Holland, halfmaandglijksch tijdschrift voor kunst en literatuur. 1 Jan. 1901.
Dlt Xe nummer van den 1" jaargang is het eerste dat wij te lezen
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kregen. Zijn de andere nummers als dit, zoo zal noch de kunst, noch de
letterkunde veel aan dit nieuw tijdschrift winnen. Om te beginnen vier
bladzijden over Johannes Bosboom, niets nieuws, maar niet slecht gezeid.
— In proza ook nog begin eener bijdrage over : Moderne nzuziek van
A. D. K. van Nieuwenhuyze. — Voorts verzen, meest jonge.
Vragen van den Dag, Maart 1901.
Van J. W. v. d. Linden Proeve eener

schets van de hoofdstroomingen van het godsdzenstig Leven in de 19e eeuw, men zou er kunnen
bijvoeo-n bijzonder in Nederland en Duitschland. Zoo is 't gekomen dat
de 19e eeuw, in haar aanvang -gekenmerkt door dogmatische onverschilligheid en die in haar midden scheen gestuurd te zullen worden in vrijzinnigen geest, geeindigd is in een triomf der reactie en eene herleving van
het confessionolisme in de volkskerk.
Ongetwijfeld mag gewezen worden op den Nederlandschen Protestantenbond, op den Protestanten-Verein in Duitschland, op de Unitariers
in Engeland, als op niet onbelangrijke vrijzinnige bewegingen; er behoeft
voor is niet verzwegen te worden dat de resultaten van het geschiedkundig
-onderzoek naar den ouderdom en de afkomst der bijhelboeken voor verreweg het grootste deel zijn aangenomen door de gezaghebbenden onder
de orthodoxen, maar dit neemt niet weg dat het tegenwoordig geslacht
zich verknocht toont aan het bijbelsch en kerkelijk christendom. Ook in
het buitenland beweegt zich de godsdienstig-kerkelijke stroom meest in
die richting.... In elk geval is sedert de bekende April-beweging in -ons
Vaderland, toen in het jaar 1853 de bisschops-zetels pier zijn hersteld,
het zoogenaamde liberaal-catholicisme verdwenen. Onder den invloed van
het Jezuitisme is eene ultramontaansche richting in priester- en leekenwereld doorgedrongen ; de kerkelijke, de politieke, de burgerlijke afscheiding tusschen Protestanten en R. Katholieken volkomen geworden ; de
Roomsche beweging tegen de openbare school onvermoeid en de naam
van Dr. Schaepman dikwijls in ,vereeniging met dien van Dr. A. Kuiper,
gevreesd en geeerd. » De lezer zal hieruit opmaken in welken zin het
artikel geschreven is; uit katholiek standpunt zou er nog al een en ander
op aan te merken vallen. — In dit zelfde hummer nog drie lezenswaarde
bijdragen Steenkolen en exploitatze der steenkolenvelden in Limburg,
door Dr H. Blink, die het wetsontwerp toejuicht tot exploitatie van steenkolenmijnen in Limburg van staatswege, ingediend bij K.oninklijke Boodschap van den 24" Januari 1.1.; een pleidooi van W. A. W. Moll ten
voordeele der Neutrale School en De geschzedenis van de Zuid-Afri-

kaansche dzamantvelden.
Chronica over Staatkunde en Letteren, van D r SCHAEPMAN.
15 Februari 1901.
Over het boekje Die Centrumsfractzon an der jahrhundertwende.
Berlin, Verlag der Germania, schrijft D r Schaepman « Men kan tut dit
kostehjke boekje veel leeren. Het toont ons vooral drie dingen :
I. In de uitspraak-over beginselen kan alleen het streng noodzakelijke
en het onveranderlijk vaststaande worden opgenomen.
2. De verklaring over hetgeen een partijvertegenwoordiging denkt
te doen of te laten — een zoogenaamd program van, actie — gaat nit van
de vertegenwoordiging, wordt aan de kiezers medegedeeld en laat aan de
onontbeerlijke vrijheid van handeling, naar gelang der omstandigheden,
hare rechtmatige ruimte.
3. Bij het vaststellen van een program moet niet worden gestreefd
naar êenheid, die voert tot êenvormigheid, maar naar de oprechte een-
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dracht, die alleen tot eenheid voeren kan. » — Voorts verzen Vondel
in den mond gelegd op een voorstelling van het huwelijksgeluk in het
Huis van Oranje, ter gelegenheid van het huwelijk van H. M. de
Koningin.
Neerlandia, Februari 1901.
Weinig aan te stippen in dif nummer. Dit van de redactie voor
Prins Hendrik der Nederlanden : « De bruiloft werd gevierd met blijde
praal. Thans troont naast onze Koningin een_ Hoogheid, Prins der
Nederlanden. Maar de algemeene hartelijkheid gold in de eerste plaats
Haar, niet Hem,_die uit duisterheid plotseling werd geplaatst in 't helle
licht... Zij is het ernstig opgevoede kind eerier verstandige moeder, die
sinds Haar komst in Nederland een is gewOrden met , Haar nieuwe yolk.
Zal ook Prins Hendrik daarm6e een zijn? Dan zal Hij zich moeten
yervormen tot Nederlander; de Koningin-Moeder wees Hem den weg
om als vreemdeling een vertrouwen te verwerven, zonder welk "iijn verblijf
hier te lande een misverstand zal zijn.
Want de Nederlander is ijverzuchtig op land en stam, en wantrou..
wen, lang iijri erfdeel, moge zijn geluwd, verdwenen is, het niet. Nog,
altijd ziet zijn oog de dingen die 't geloof in eerlijke staatkunde hebben
verstikt. Daarom zal -Prinsen halve toewijding oriverschilligheid, zijn
onvoorwaardelijke toenadering erkentelijke genegenheid baren... Het
Nederlandsche yolk wacht-af met groot,vertrouwen. »
Ons Tijdschrift, januari 19o1.
Dit Afnkaansche-Familiebladis wat verachterd. 't Was reeds Maart
toen ons 't Januari-nummer toekwam. De inhoud is daarom niet beter
veizorgd.'llet beste van deze aflevering is wel het tooneeltje Wie is de
Baas, tusschen Henri Donker en zijne jonge vrouw Annie, diein huis,
ook haar woord wil te zeggen hebben.
StudiEn, jaarg. 33, bl. 56, afi. 2.
In Waarhezd en bedrog bespreektIs. Vogels de ideeen van jonkvr.
Anna de-Savornin Lohman. Twiifelzucht ter eene, ontevredenheid over
God, en de menschen ter andere zijde voeren in hare werken beurtelings
het woord. De meeste zijn sterk gekleurde tendenz-schriften. Van den
roman hebben ze — over 't algemeen genomen slechts den uiterlijken
vorm.... De auteur schijnt slechts deze wijze van voorstelling te hebben
gekozen, ten _einde gemakkelijker tot luisteren te stemmen, krachtiger
in de ziel te grijpen. Hoofddoel was hare levens- en wereldbeschouwing
te ontwikkelen, lucht to geven aan haar ontstemd gemoed, vooral,
dunkt me, wilde zij haar agnosticisnae luide, met nadruk doen spreken....
De hoofdgedaditen, door Mej. Lohman in hare romans neergelegd,
kenmerken zich daarom ook niet door nieuwheid of oorspronkelijkheid.
Vele hedendaagsche ongelOovigen huldigen dezelfde wereldbeschouwing,
slaken in - dicht en ondicht ongeveer dezelfde klachten. » Een lezensvaardige studie over den fan Joest van Kalkar, den schilder der altaarvleugelen van Kalkar door P. Albers. — Zwart licht door L. Th.
de Groot, voor liefhebbers van photographie. — Voorts eene uitvoerige
bespreking van' D r Schaepman's betoOg : Het burgerliik _huwelijk der
roomsch\-kathcitheken ederland, en een brief van wijlen Prof. Matthijs
de Vries aan P. Beckerover den tekst der rinitatio Christi : 0 teporis et
neglzgenti status nostri, een, der sterkste bewijzen voor den Neder,
duitschen oorsprong der Imitatio. De schrijver zal in 't Dietsch gedacht
hebben, de uitroeping eischtte er een genitif, van daar teporis dat men
anders .niet uitleggen kani
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Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis, 2, bevat aloude
Nederlandsche proza-verhalen over de geboorte van Jezus, door C. De
Vooys. De schrijver bespreekt eerst het Bonaventura-Ludolphiaansche
Leven, vroeger door Molle behandeld. Een ander Leven in proza bevindt
zich te Brugge, van 1487. Een ander verhaal komt voor in een Brusselsch
Nr der i6e eeuw. Door 't zoeken naar paralellen wint dit, artikel in
belangrijkheid.
Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. 4. Dit werk
verschijnt nu in afgeronde afleveringen. De voor ons liggende bevat,
behalve- het vervolg der geschiedenis van het museum, aankoopen,
geschenken, enz. eene voorstelling naar de nieuw aangeworven schilderij van LUCAS VAN LEIDEN Moses, water doende springen nit
de rots. Daaraan is toegevoegd het portret van den meester, door
hem zelven geschilderd, en tekst van Franz Dulberg.
Ook vinden wij hier een St. Joris-beeld uit de eerste helft der
15 e eeuw, medegedeeld door Richard Grundmann.
Das litterarische Echo. 15 Febr. 1901.

Lztteraturverglezchung (Louis P. Betz). I. Kort historisch overzicht
van de wetenschap der vergelijkende letterkunde. IL De letterkunde
van een y olk moet beschouwd worden in 't licht der wereldliteratuur.
Een betrouwbaar oordeel over de eigen letterkunde kan maar geveld
worden nadat men een blik heeft geslagen op de algemeene. — Wat
de verge]. letterk. zooal doen moet bestudeeren 't ontstaan en omzwerven der sagenstof, der sprookjes, mythen enz.; den invloed nagaan
der oude letterk. op de moderne ; navorschen de geschiedenis der
behandelde stof, hoe sommige typen en motieven van een yolk overgaan naar een ander de wederkeerige inwerking gadeslaan van de
eene moderne letterk. op de andere; een synthetisch overzicht geven
van de tijdperken in de litteratuur, van de letterkundige stroomingen,
van de nationale letterkunden in hun samenhang met die der wereld.
Aus dem Engeren Oldenberg-Bremen (Franziskus Hanel).
Heinrich Bulthaupt (geb. te Bremen, 26 Oct. 1849) is vooral bekend
door zijn tooneelstukken (o. a. Timon von Athen) ofschoon hij ook
naam heeft als romanschrijver, lyricus en criticus. — Otto Gildemeister
(geb. 13 Maart 1823) gaf voortreffelijke vertalingen van Byron en
Shakespeare. — Andere vermeldenswaardige letterkundigen uit OldenBernhardine Schulze-Smidt (romans- en reisherin,
burg-Bremen zijn
neringen), Emil Roland (novellen en gedichten), Oskar Mysing (romans).
Aus der Werkstatte der Shakspere-Gesellschaft (Dr Alois Brand!).
Iets over de reden waarom en over de wijze waarop de Engelsche
meester door genoemd genootschap - bestudeerd wordt. — Per HallstrOm
(Ernst Brausewetter) is een Zweed (geb. 1866 te Stockholm) die voornamelijk romans en novellen schrijft, uitblinkend door schilderachtige
aanschouwelijkheid, gloeiende kleurenpracht, diepe en veelzijdige men-.
schenkennis. Der Falke, een novelle van Hallstram.
— Maart 1901.

Wildenbruch als Dramatiker (S. Lablinski). Wildenbrucht slaagt
best in - het dramatiseeren van een episode nit de geschiedenis; zijn
meerderheid ligt in het tegenover elkaar stellen van volksmenigten, in
een gezond realisme, in een kloeke, juiste zielsontleding. Zijn beste
stukken c General Feldoberst », e Gewitternaeht x. en 't 2 e deel van
<< Heinrich and Heinrichs Geslecht » zijn wel geen treurspelen zooals
Schiller, Hebbel en Ludwig er schiepen, maar toch goede nationale
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theaterstukken, ,naar Jong-duitsche opvatting. 137srnarcks Brzefe
(Frieda Fretin yon Billow). Hier wordt de aandacht gevestigd op ,een
bundel ,van 506 brieven door Bismaick aan zijn bruid ;en gemalin
geschreven. Neue religiose schrzften. Walter Wolff bespreekt :een vierfal
,onlangs verschénen boeken van godsdienst-wetenschappelijken ,aard.
Wilhelm Hertz, Harry Mayne -bespreekt de verzamelde' dichtwerken
van Hertz, weer beste gave is de onberispelijkheid van den vorm.
Dranmor, eigenlijk 'Ferdinand. Schmid, een Zwitser, geeft in zip Gesammelte -Dichtunen - blijken van een verdienstelijk dichterstalent.
Zeitschrift fur christliche 'kunst. tr. Het hoofdartikel bevat
eene beschrijving van de rehekenschrijn der heilige Regina te Ostiabrick, nit de dertiende eeuw, met afbeeldingeri. Alle lezers der Dzetsche
Waranie hebben reeds voor eenige jaren door von Bezold nader
leeren kennen, hoezeer , de Saksische kerkelijke kunst met de Belgische
samenhangt. Daarom is elke bijdrage tot nader kennis ,dier kunst
voor Belgie van belang.
Stimmen aus Maria Laach. LX, 1. brengt een belangrijk
artikel van H. Pesch, Die_ Pjlicht zm WIrtschaftsieben en over Die
Renaissance des Alterthums in China, van J. Dahlmann. Die ,Renais.
sauce dagteekent van het jaar 124. Aan ,rijkdorn en omvang der letterkundige voortbrengselen is geen land bij China te vergelijken.
Annales archeologiques. XIV, 3 en 4. bevatten eene belangrijke studie van De Prelle de la Nieppe over de krijgskleeding en
de wapenen van de 12% 13'7 en 14° eeuw, haar zegels en grafsteenen
bewerkt; voorwaar geene gemakkelijke taak, doch door de authenticiteit der uitkomst des' te verdienstelijker.
Revue des deux Mondes. 1 Febr. 1901.
)1.° partie (Mme. Mathilda Serao). —
Een novelle die ons op, dramatische_ wijze de uitdrijving verhaalt van
NapolitaanSche kloosterzusters. Een dier nonnen neémt haar intrek ;tali
haar getrouwde zuster; ze werkt daar als dienstmeid en geeft liefdadig
het weinige geld weg dat ze nog bezit. Met die diensten is die getrouwde
zuster niet tevreden. Daar ze in schulden steekt, speculeert ze op de
restitutie (van staatswege) 'van 't kapitaal dat Joanna bij haar intree
in 't klooster heeft moeten storten. ;Doch de , staat restitueert` niet en ,
geeft slechts een, klein pensioen. Zuster Joanna wordt onmeedoogend
op straat gezet. Deze novelle _heeft voor Frankrijk het belang der
hoogste actualiteit. — Le Prologue du dix-hurt Fructidor.' H. Le
-general Pichegru a l'arme'e du- Rhin (Em. Daudet). Hier wordt
bewezen dat men Pichegru ten nnrechte van verraad heeft beschuldigd.
Toen hij den 20 Sept. Mannheim binnenmocht en -den 29 Oct. die
tad moest verlaten was zijn gedrag onberispel9k. Of hij even vlekkeloos is in zijn volgende krijgsverrichtingen, zal later . onderzocht worden.
— La religion de Nietzsche (M. Alfred Fouillêe) « Nietzsche en est
restè au naturalisme paidn, sans memo arriver a comprendre ni le
Sens du christianisme, ni, le 'sells de Pidealisme contemporam. Les
êlans sublimes de son lyrisme ne réusissent pas a vailer les contradictions et les impuissances de sa pensêe philosophique. » -- Voyage
an japon. V. L'imagination 0,.C. Andre Bellesort). De yerbeelding
der Japaneezen - is onpersoonli*, d.
al 'de Japaneezen 'kijken' met
dezelfde' oogen, krijgen van natuur en menschheid dezelfde indrukken;
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rhun- visioenen hangen eng samen met de werkelijkheid; en toch is
die strenge nauwkeurigheid gehuld in een bevallig droomenwaas. De
kunstwerken van dit yolk dragen alle den 'stempel van deze verbeelding. Deze verbeelding, wordt bij hen 'Ili& genoeg beheerscht door
't verstand, Diet genoeg veredeld door 't gevoel. me'canisme
de la vie rnoderne. La publicite (M. le Vicomte George d'Avenel.)
Belangwekkend artikel La Ple'iade frawaiSe. Joachim du .Bellay
<1525-1560) (M. Ferd. Brunetiere.) Schets van, het leven en de werken
van dezen dichter. — Au seitil d'un
Cosmopolitisme et nationalisme (Vicomte E. M. de Vogue.) In medib virtus, zegt de schrijver.
— Revue scientifique. L' eclairage par le gaz (4. Dastre).
Chronique
de la quiniaine, hzstoire polthque (Francis Charmes.)
— 15 Febr. 1901.

Sour Jea7ine de la Croix (Mme Math. Serao) 2' en laatste deel. —
Impressions de France. — I. Le Centre-Arnay-le-duc. 11. Les Cathe'drales.— ILL L' aitre saint-Maclou.(GabrielHanotaux). ie eemge teugen
echte fransche lucht wtl inademen, leze deze frissche beschrijvingen. —
L'Encyaopedie (Ern. Faguet). Een artiket geschreven naar aanleiding
van een , werk van M. Ducros over de Encyclopedistes, E. Faguet
besluit « On pent donc parler de la faillite philosophiques, politique
et -Morale de l'Encyclopedie. Elle a beaucoup - moins pense qu'elle ne
l'a cru. Mais elle a reuni les connaissances humaines dans un tableau
assez vaste, assez, clair et tres bien ajuste a Ia commune mesure des
intelligences. Elle a ete penétree d'un esprit d'humanite et de bienveillance pour" les meurtris et pour les faibles; qui fait oublier bien
des intolerances et des êtroitesses. Elle a eveille, non sans vigueur,
rattention des mamiais esprits, mais aussi des esprits justes, sur des
abus criants et des iniquites dêtestables ». Le Conseil international des femmes, 0 partie (Th. Bentzon). Merkwaardige bespreking
van een Iijvig verslag over een in 1894 gehouden Vrouwencongres. Dit
verslag toont ons de vrouw in de nijverheld, in de opvoeding, in de
•staatkunde en in het maatschappelijk leven. — Le Prologue du 18

Fructidor

Pichegru et les emissaires de Conde'. (E. Daudet).

Pichegru heeft nooit zijn land willen verraden, nooit zich zelf willen
onteeren. Maar « il a fourni lui-merne des arms a la calomnie par
une imprudence coupable, laquelle laisse planer une ombre sur sa condUite
et oblige l'historien de ces heures obscures et troublees a s'entourer,
pour le justifier, de toute Ia lumiere ' de documents irrefutables et
d'evoquer, dans un cadre de verite, le souvenir de ses notes de soldat
abominablement denatures par ses calomniateurs. a — Avant le Soir,
schoon gedicht van Gabriel Vicaire. — Un conflit de Races, Ameri€ains et Phzlzppzns (Andre Leb,on).
Le Drame espagnol et noire

theatre classique. (R. Doumic).

io Febr. 1901.
Vingt-cinq ans d' enseignement supe'rieur libre (A. de Lapparent.)

Le Correspondan:t.

Schrijver viert de e zilveren bruiloft » van het Institut catholique en
geeft ons in 't kort de geschiedenis van dit gesticht (1876-1901). —
Le ,Centenaire du Concordat (Francois Carry). Levens- en karakterschets gewijd aan de nagedachtenis van Kardinaal Consalvi, die juist
IOC), jaar geleden, met den geweldigen, sluwen Bonaparte over het
COncordaat onderhandelen moest. In die netelige zaak, vooral blonken
zijn gaven uit : zijn kalme onverschrokkenheid, zijn onverbreekbar'e
getrouwheid aan den H. Stoel, zijn 4voorzichtigheid, zijn diplomatisch
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vernuft. — Le duc de Broglie, historien de l'Eglise. Paul Allard
zegt van 't werk l'Eglise et l'Empire romain au IVf' siecle (1856.,
1859). 't Ware moeilijk een schooner apologie van Christendom en
Kerk te vinden dan deze; hier geen pleidooi van een vooringenomen
schrijver die de feiten plooit naar de eischen zijner thesis, maar een
pleidooi zich losmakend van de feiten, van feiten door een vrijen
geest verhaald en door een verlichte rede beoordeeld. — Le due
de -Broglie dans la retraite. Gelaten, stil, zedig, godvruchtig, liefdadig
en werkzaam, zoo was de hertog, zegt Pierre Morane, toen big zich
uit het openbaar leven had teruggetrokken. — Le P. Gratry et le
Cardinal Perraud. (H. de Lacombe.) P. Gratry « de Malebranche
der XIX' eeuw, een. Malebranche minder sarcastisch maar menschelijker werd uit een onverdiende vergetelheid gered door een werk
van Kardinaal Perraud. (Le P. Gratry, sa vie et ses ceuvres.) Deze
priester bekleedt op wijsgeerig gebied een voorname plaats en door
het oorspronkelijke en scheppende der gedachte, en door den glans,
van het talent en door den invloed op zijn tijdgenooten, gelobvige
en ongeloovige. — Le Roman Nuptial, slot van een roman van Leon
Barracond. — Lettres ine'dites de Theodore jouffroy, uitgegeven door
A. Lair. — Une amie de Mme de Chateaubriand avec des lettresinedites. (Edmond Birê.) Er is spraak van Sophie-Josephe de Witte
geb. 6 Dec. 1792, die in 1819
Bayart wordt en van haar beUne carrière de politzcien
trekkingen met M me de Chateaubriand.
et de policier. Fouche', , d'aprés une recente publication (L. de Lanzac
de Laborie.) Fouche speelde een groote rol eerst als politicus' in 'de
omwenteling, daarna als policieman onder Napoleon. « Voor hem was
"alles ondergeschikt aan zijn heersch- en baatzucht ; a hij was- bovendien een schurk a. — Renaissance dramatique en Angleterre. (111.
Stephen Phillips) (Augustin Leger.) Tegenwoordig hebben in Engeland
de treurspelen Paolo et Francesca » en « Herodes a van St. Phillips
een uitbundigen bijval. — Verdi; l'homme et l'ceuvre (Michel Brenet.)
Schets van het leven en de' werken van den grooten Italiaanschen
toonkundige die onlangs gestorven is (1813-1901).
Het nummer van 25 Februari 1901 is van begin tot einde
lezensweerd. Eerst een interessant artikel van den geschiedschrijver
van Ryssel, P. de la Gorce, over la France apres Sadowa.
Een tweede allermerkwaardigst artikel van Etienne Lamy over de
vrouwenkwestie : La femme et les penseurs. Schrijver duidt aan wat
de Kerk voor de vrouw heeft gedaan, alleen heeft gedaan en hoe de
vrouwen, van hunnen kant, de trouwe bondgenooten waren van den
christelijken invloed. Onder de denkers mag Etienne Lamy zeker plaats
Diemen, want zijne artikels over die moeilijke kwestie zijn diep doordacht en afdoende uiteengezet.
L'Impe'ratrice Augusta van M. Andre leert ons het nieuw verschenen boek Xaiserin Augusta van von Hermann von Petersdorff,
kennen, en daarbij de zoo innemende, hoogst begaafde en ontwikkelde
figuur eener edele en vrome vrouw.
Eindeliik Froblèmes historiques von P. Pierling bewijst dat Keizer
Alexander I van Rusland op het punt stond den Katholieken Gods.
dienst te erkennen en in te voeren, toen hij door den dood verrast wierd.
The Nineteenth Century and After, No. 288, February 19ox
(pp. 197-376). Zouden de uitgevers het vraagstuk van den naam des
tijdschrifts niet eens opnieuw en beter oplossen ? Het bijvoegen van
and After is omtrent het armoedigste wat zij konden doen. Nog
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liever hadde ik gezien : The _present Century, formerly :'T&' Nineteenth Century, het laatste eerst in groote letters, binnen eenige jaren
kleiner, vvaarna het eindelijk, desbelust, kon wegvallen.
Opmerkelijk is het, dat er in het Februari-nummer, onder de
16 verschenen artikels, geen enkel van eene vrouw is : zuiks gebeurt
in dit groote Engelsche tijdschrift zelden, want — arm Vlaanderland! —
het heeft meer medewerksters dan onze tijdschriften lezeressen. Laat
mij in 't voorbijgaan drukken op dit punt van het allergrootste belang,
gevolg van een slecht onderwijs ; een groote wensch is, dat de vrouwen
met ons in gemeenschap der gedachten zouden treden, met ons Vlaam.
sche maandwerken lezen in plaats van feuilletons; in de tijdschriften
zou mede gezorgd moeten, dat zij niet voor mannen alleen belangrijk zijn.
Engeland is in den rouw. De slag waarvan ieder wist, dat hij
vroeger of later vallen moest, maar dien alien uit hunnen geest hielden
als iets waar niet mocht aan gedacht worden, is nedergekomen gruwzaam schielijk, en het nieuwe jaar, de nieuwe eeuw, somber en nederdrukkend in vele opzichten, heeft ter bekroning der smarten den dood
der Koningin medegebracht. De hardnekkigheid om het denkbee ld
barer dood en der gevolgen ervan verre weg te houden, was toe te
schrijven aan de diepte des eerbieds en der verkleefdheid jegens Naar,
den eerbied en de liefde die iemand gelooven doen, dat het dierbaarste
lid van zijn gezin hem niet kan ontnomen worden. Nu is het eene
bedwelming over gansch het Britsche rijk. The Nineteenth Century
beschrijft die gevoelens in een artikel, eene ode gelijk (pp. 199-205).
De vorst van Baroda, Maharajah Sayagi Rao Gaekwar beschrijft
(215-225) hoe hij in Indic zijnen dag overbrengt. Zijn paleis te Baroda
heeft 5.000.000 fr. gekost; het klimaat is er heet; in den zomer moet
hij weg, des te meer daar hij aan zenuwziekte (neurasthenia) lijdt.
's Morgends gebed door de Brahmins, ontbijt met brood en melk, een
rijtoertje, dan studeeren : wijsbegeerte van Griekenland en Indic, geschiedenis van Engeland, Indic, Griekenland en Rome; hij houdt van Gibbon;
hij leest Bryce's Democracy, Tocqueville, Stuart Mill, Fawcett ; hij is
van Herbert Spencer's gedacht over opvoeding, doch leest zijne wijs, geerige werken niet. Middagmaal met zijne kinderen en officieren te
i ure p de vrouwen eten afzonderlijk. Geen rundvieesch in Indies
natuurlijk. Daarna rust, of nog dikwijlder staatszaken; hij laat het
bestuur aan geese hofmeiers over. Te 4 ure bezoekt hij zijne vrouw;
de vrouwen zijn opgesloten en gesluierd. Een rijtoertje met zijn gevolg.
Hij heeft op jacht twee drie tijgers en een leeuw geschoten; leeuwen
worden zeldzaam. Zijne opvoeding is Engelsch geweest; -zijne zonen
worden in Engeland opgeleid. Zijne reizen in Europa hebben hem
goed gedaan niets gelijk dat voor de verstandsontwikkeling. Hij is
fier op zijne vrouw : zij moest geopereerd worden, wilde geen chloroform nemen, « stapte met vasten tred tot de plaats des lijdens, en.
onderging met een glimlach op het gelaat de voorbereidende behandelingen. . Zij leest veel, Engelsche en Indische bladen, heeft kennis
in Europa gemaakt met ontwikkelde dames. Wij zijn beiden zoo
overtuigd van het nut der opvoeding, dat wij besloten hebben, onze
eenige dochter bijna zoo hoog op te brengen als onze zonen. Wij
achten dat eene welopgevoede dame in huis beter bekwaam is, Licht
en waar geluk te verspreiden.... Dat komt rechtstreeks uit Indic, ons
tot voorbeeld.
ARTHUR B. MARKHAM, M. P. (pp. 226-239) zou willen dat de
thans bestaande goudmijnen van Transvaal, na den oorlog minder belaSt
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weiden, en in staat gesteld met minder onk-osten te werken. LoonsverMindering, lastenvermindeiing, spoorwegkostenvermindeling ; onWillekeurig- denkt men bij 't lezen, dat de man aandeeled moet hebben.
John_ Macdonell (367,-3 7 6y integendeel wil hooger - loon voor de negers.
Te knippen uit- de twee artikels : Enkel' zwarten dben het eigenlijk
werk in de mijnen. De blanken, doen bet vloeken en Zweepeir. Nooit
-zal een blanke hetzelfde werk doen, als een neger, met heni op denzelfden voet willen gesteld ,`worden. Het is zeer moeilijk voor wie niet
in een , tweerassig land heeft geleefd, te beseffen_ vat de kracht is van
het woord . rassengevoel ». Het geloof der I8 e eeuw, dat alle menschen
gelijk zijn. vervalt. Velen zijn van het tegendeel overtuigd. De blanken
moeten over - de andere -yassen , heerschen'- en- ze , als minderen behahdelen.
Rechter ROBERT ANDERSON (268-284) : Ons uitzinnig stelsel in het
misdaden straffen. Wij' b.etreuren met recht de barbaarschheid waar.mede vergane -geslächten- hunne misdadigers behandelden. De verzorgcle
gekheid van onze hedendaagsche stelsels zal de, verbazing der toekomst
gaande maken. Barbaar-Sch was de oude gewoonte, -maar doeltreffend
ook._ In die ruwe dagen ,bekwam de boosdoener geene plaats, tot
berouw maai evenmin gelegenheid Om nieuvve schelmstukken te,plegen,,
De dieven van beroep, die hunnen stiel gekozen hebben als sportsmen,
moeten in bewaring gehouden' worden voor goed. Wanneer, na herhaalde vermaningen, ,een man blijkt zedelijk melaatsch te een
boosdoener in aard_ en: gewoonte, dan is hem viijstellen even - bot en
slecht als een pokkernlijder- tusschen de menschen te laten komen.
GEORGES MOORE (285-1295). Eene' pleitrede voor de ziel van het
Iersche yolk. Merkwaardig arqkel over de , Iersche taalbeweging,
belangrijk 'vooral voor ons Vlaamschgezinden.
Latijn is duizend _jaar de taal van gansch Europa geweest.Van , al die boeken blijft ons geen enkel als letterkundig geWrOcht.
Dante begon, als Latijnsch : dichter, en ,bracht niets voort-L van belang...
Milton schreefin 't Latijn ;, Horatius en Catullus zouden beleefd geglimlacht hebben. Milton en Rossetti schreven met beter gevolg in het
Italiaansch, en Swinburne in het Fransch. Het Engelsch moet in
't kort ophouden- letterkundig te zijn, overgelaten aan bankiers en,
romanschrijvers. Eetterkunde b.eeft steeds gebloeid in maagdelij1Ke talen.
In het midden der laatste eeuw dreigde het Fransch de ( taal van Rusland te worden; en ware 't aangen4omen geweest door Russische schrijvers
als hun letterkundig middel, , meent gij dat Tolstol en Tourgueneff met
de,zelfde innerlijke kracht zouden leven in het Fransch als in, het Russisch? Boheemsch wordt tegenwoordig overal gesChreven en gesproken
in Bohemen, waar , de taal over veertig jaar te Piet scheen.
Vlaamsche taal, die ,vijf-en-:tivintig jaar ge-leden zelden , te EruSsel ,op,
,straat gehoord werd, is , er riu veel diukker te yernemen,, 'en het is
niet onwaarschijnlijk dat _het toekomende geslacht der Belgische schrijvers
in het 'VlaamsCh zal 'schrijven.- » ``. In, der waarheid mag het gezegd
worden, dat over geheel, Europa de -wensch uitkomf oni -de kleine
talen te behouden, alsof de Natuur het gevaar der eentonigheid gevoelde
Welk een groot rijk 'medebrengt, en alsof zij op hare eigen geheimzinnige wijze het kwaad te keer ging. ›) In Ierland is men over vijf
j aw. ' begonnen, en reeds -bestaan 1,5o vertakkingen van het taalverbond,
het vooroordeel is weggesmolten, het is eene eer, Iersch kennen t
men -yvir de taal in het noorden, in \ het westen, in het zuiden, in,
het - ob'sten,, en de vraag, of de Iersche kinderen hunne taal 'Mogen
leeren in de scholen die zij betalen, is voor het eerst besprOken gewees
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in den, laatsten zittijd van het laatste Parlement. Doch — kijk, dat
is alles gelijk bij ons I — er is tegenstand van de Engelschen geweest
daar achtte men, dat het Engelsch geschikt is om elk geclâcht van't menschelijk brein wedertegeven, en met eene letterkundige grootheid
als -Shakespeare en Milton.... enz. Iersche afgevaardigden spreken
zonder kennis of overtuiging.... zij zijn bezig geweest met onderlinge
,twisten, en zijn eindelijk vergeten dat, na godsdienst en zelfbestuur,
de grootste wensch der Iersche natie was, hare eigen ziel te bezitten.
Slechts in de vijf laatste jaren is Ierland ertoe gekomen, duidelijk in
te zien dat het redden zijner ziel onafscheidbaar is van het redden
zijner taal. -- Het vraagstuk komt eerlang opnieuw te berde. De Times
beweert dat Iersch sedert 200 jaar geese letterkundige taal meet is.
Moore antwoordt met eenige gedichten voor den dag te halen, binnen
de tien laatste jaren geschreven, die met al het Engelsch van dezen
tijd durven vergeleken worden. Het publiek is wellicht niet talrijker
dan dat van Homerus. Menschelijk redeneerend gelooft men, dat onder
honderd miljoen die dezelfde taal spreken, lichter een groot dichter
zal opdagen dan bij weinige duizenden, met eene onbekende, misprezen taal, tusschen rotsen en barre kusten. Maar de logiek der Natuur
is antlers dan de onze; en zij schijnt de groote natien dagbladschrijvers,
de kleine, dichters te hebben toegezegd. Zoo heeft zij ook in het Noorweegsch gesproken.
Douglas Hyde is de Iersche dichter onzer dagen. Georges Moore
geeft eene vertaling zwak beeld van het oorspronkelijke, voorwaar.
Nu ga _ik deze vertaling nogmaals vertalen in proza dan blijft er niets
dan de gedachten. Van de zes gedichten zal ik er twee geven. Het
volgende spreekt van de eenzaamheid, die het grootste onheil is voor
de Ieren hun spreekwoord zegt : Bever twisten dan alleen zijn.
0 als er ware, in deze wereld,
een lief plaatsken,
dat het mijne ware, mijn voor immer,
en mijn eigen alleen,
ik zou groote vreugde hebben, genoeglijkheid,
al hadde ik daarbuiten,
geen plaats ter aarde waar ik kon zeggen
dat is de mijne.
Het is leed voor den mensch, te weten,
en het is pijnlijk,
dat er geen plaats ter wereld is
waar men om hem geeft of hem bemint ;
dat er in de wereld voor hem
geen hart of hand is
om hem op zijn weg te helpen
tot het streven naar, 't hiernamaals.
Het 'is hard en het is bitter,
en het is een zeere smart,
het is wee en het is jammer,
alleen te zijn;
't is eender waar gij staart
het kan niemand schelen;
het kan op 't einde, waar gij zijt,
u zelf niet meer schelen.
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Dan komt de smart van den geest, gebonden door het vleesch;
— de zang der baren op de kust in de zware eenzaamheid; — het
beminnend hart in de avondstilte; — en dit stormige :

De zware wolken dreigen,
en stooten bijna het dak van ons huffs,
de zware donder antwoordt
op elken schicht van het gele licht.
Ik, alleen in mijne kamer,
die nauw is, en warm en klein is, gezeten,
kijk naar den woedenden hemel
en luister naar den wind.
Ik was blijde, levenslustig
op den jongen morgenstond van gisteren,
maar toen de avond kwam
was ik als een dood man,
Ik heb geen denkbeeld van hoop meer
dan voor een bed van klei,
dood is mij 't zelfde als leven
Van nu aan, na 't woord dat ik gisteren
Laat de donder grollen, de bliksem springen,
nederschietend van den berg —
ik zal spier noch lid verroeren,
al valt hij op mij en verplettert;
laat de donder kraken, de regen kletteren
tot de aarde verdoken, verdronken is :
blijdschap, geluk zijn mij ontvloden,
dood of leven is mij gelijk, van gisteren.
Douglas Hyde heeft ook in 't Engelsch geschreven, maar gelijk
Dante-Milton in 't Latijn.
Groote iijken als China, Babylonie, Perzie, Rome, zijn onvruchtbaar in kunst en letteren. Wij kunnen aan eene nieuwe barbaarschheid slechts ontsnappen door het behouden der kleine talen. Er is
iets onunsprekelijk grievends in de vernietiging eener taal. De verbrijzeling van eene enkele afzonderlijke ziel is een beweenlijk schouwspel,
maar de verdelging van de ziel eens yolks is eene daad van iconoclasm
erger dan het kapotschieten des Parthenons of het verbranden van
Persepolis. Laat de ziel leven, en de ziel zal meer letterkunde scheppen,
verwoest de ziel en er is eene macht van strevingen en godheid minder
op aarde... Veinietig de taal, gij vernietigt de ziel des yolks. <4 Ik
spreek ten beste voor die geheimnisvolle sfeer van legenden en overleveringen waaruit Terland ontstaan is en die honderd jaar krachtdadige
verengelsching niet hebben does vergaan. Met hem de overleveringen
van zijn ras, zijne zangen en legenden to ontnemen, geeft gij hem niet
wat het 'beste in Engeland is — ShLi,espeare, Shelley en Keats —
maar de rioolpers van Londen.
HERBERT PAUL (296-306) verklaart dat hij de in de vorige aflevering door den Bisschop Hedley gegeven uitlegging over aflaten der
Katholieke Kerk niet begrijpt; hij meent dat zelfs niemand dit begrijpen kan, it is one of those -things which,_no fellow can understand :0.
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1k heb het artikel gelezen en meende het nochtans te verstaan. —
Merken wij Kier de getuigenis op van eenen Protestant : a Ik ben stellig
niet van degenen — als er zulken bestaan — die gelooven dat katholieke
priestess aflaten verkoopen en het geld in hun zak steken. De RoomschKatholieke kerk is geene bedriegers-samenzwering. Alle Protestanten,
of nagenoeg alle, eerbiedigen en bewonderen haar om hare prachtige
instelling, hare ontzagwekkende geschiedenis, om haar zendelingswerk,
opgeluisterd door zoovele heidhaftige marteldooden en edele levens. »
Prof. HUTCHINSON MACAULAY POSNETT (3o6-32o) ontleedt Pz-paki, of San-pou-tsong, (de historie der Tier, of driemaal gebroken plichten) het Chineesche meesterstuk van het drama — dat door de levendige
vooistelling van tegenstrijdige plichten, liefde tusschen bloedverwanten
en getrouwe onderwerping aan den Staat, aan Sofokles' Antigone doet
denken — geschreven door Kao-tong-kia, en opgevoerd in 5404. Hier
is de inhoud :
Tchao,ou-niang, eene mooie jonge vrouw, en Tsai-gong, een begaafd
bachelor in de letteren, zijn pas een maand in hun dorp getrouwd,
toen al de geleerden tot een wedstrijd geroepen worden door den keizer.
Tsai-yong gaat zijns ondanks, wordt als doctor bekroond en keizerlijk
raadsheer benoemd. Doch hij wordt gedwongen een nieuw huwelijk
aan te gaan met Nreou-chi. Zijn dorp lijdt intusschen hongersnood,
zijne ouders, lang geholpen door Tchao, sterven van ellende. De jonge
vrouw vervult de plichten des afwezigen zoons. Zij snijdt haar haar
of en verkoopt het, en draagt in hares schoot de aarde om het graf
op te hoogen. Dan, met eene Tier ter hand, gekleed als kloosterlinge,
reist zij, haar eten vragend, naar de verafgelegen hoofdstad, ontmoet
de nieuwe vrouw haars echtgenoots ; Nieou, in bewondering voor hare
wilskracht en deugd, doet haar in de boekerij Tsai-yong ontmoeten,
en liter verneemt de jonge geleerde van zijne driemaal gebroken plichten,
j egens vader, moeder, vrouw ; hij werpt zijne eereteekens weg en vertrekt met Tchao naar het dorp.
Tot stichting van onze provinciesteden, waar in den regel de roerendste drama's door de toeschouwers overlachen worden — ik denk
bier aan Thienen (den Waaiberg niet natuurlijk den Casino) — is het
noodig, volgens een bericht van dien tijd te zeggen, hoe de boeren
van China over vijfhonderd jaar dit stuk bijwoonden.
a \Vaar eene jaarmarkt is, zelfs in de kleinste dorpjes, zoo eene
groep tooneelspelers Pz-pa-ki opvoert, begrijpt iedereen hen zonder
moelte — ach hoe verre van ons ylaamsch publiek! — En wanneer
zij hooren aan de tooneelen van den hongersnood, van Tsai-yong die
deem is bij den keizer afsmeekt, van Tchao-ou-niang die haar haar
verkoopt om eene doodkist te koopen, kan men niet tusschen al de
toehoorders — landeigenaars, moeders uit het omliggende, jonge herders,
houthakkers, eerbiedwaardige grijsaards — een enkelen vinden of zijne
kaken gloeien van smart; Diets te hooren dan zuchten en snikken zoolang het stuk duurt. » Straks vonden wij voorbeelden in Incite, nu
bij de Chineezen !
De theorie Part pour Part vindt bij de Chineezen van over 5 eeuwen
niet meer genade dan bij Tolstoi. Het Joel van 't ernstig drama is
altijd door de Chineezen aanzien geworden als zedelijk, en zeer edel
heeten zij het a de voorstelling der schoonste lessen uit de geschiedenis
aan de onwetenden die niet kunnen lezen. » a Wat, vindt gij in stukken
zonder zedelijke strekking ? » vroeg de Chineesche criticus over vijfhonderd jaar in de voorrede van Pi-pa-kz. . Gekke samenpraat, tooneel
op tooneel waar men het gebabbel der straat kan hooren, het plat
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gesprek der steegjes, -de ruwe onkieschheid der liefde-intrigues. En de
uitkomst? Dat 's menschen leven ,verward en mtsleid wordt, zijn hart
den stroom zijner driften volgt, en-, hij eindelijk , ten Verderv'e gaat.
Prof. J:-A. FLEMING (348-363) « staatshinderpalen:tegen electrischen
vooruitgang. . Engelsche uitvinders zijn er niet Neel. pe redeu ? Het
monopolium ' der telegrafen, sedert 1870; het onderdrukken der telefOonMaatschappij in 1877. (Hier wederaleens de veroordeeling van de Staatsbemoeiing : zoowel i als Frankrij-k met zijn spoorwegen, verliest Engeland
met zijn telegrafed.) Inconsistency, ineptitude, and' want of ,previszon
Nieuw artikel, over de Bronnen 'man den , Islam (364-366) door
Rev. W. - S t. GLAIR-,TISDALL waarin de mahometaansche tegenspreker
van verleden maand teruggeslagen wordt, als hebbende een- ander boek
gelezen, dan dat waar spraak van is, en hebbende utt dat boek valsche
aanhalmgen getrokken, « he deliberately misquotes (hij verzuimt o.
,t woordje « "niet mede of to schrijven).

A. W.
Daily Mail. — Onder den zeker voor v,elen verrassenden titel
van « The decline of English birth-rate . met den bijtitel van « some
menacing figures a stond in de, Daily Mail van 7 Januari ji. een
artikel van J. HOLT SCHOOLING, waaruit het volgende denkelijk niet
zonder belangstelling zal gelezen worden. Immers reeds sedert, jaren
wist men dat de geboortestand der bevolking van Frankrijk niet
bloei-end was, maar "tevens meende dat men dat het overal elders
j uist op tegenovergestelde wijze toeging. , Nu echter komt eene stem
uit het vaderland van Malthus onze gedachten dienaangaande eenigszins
wijzigen.
Vooreerst voert de schrijver ons het volgende tafeltje voor oogen :
1. Jaarlijksch middengetal der geboorten op woo levende personen.
Gedurende het
vijijaarlijksch tijdvak.
1874-1878
1879-1883
1884-1888

Vereenigd
Koniukrijk.
34.3
32.6
31.2

1889-1893
1894-1899

29.1

29.8

Engeland en
Wallis.
35.9
34.0
32.5
30.8
29.8

Sch'otlandi

Ierland.

36.3
33.6
32.5
30.9
30.6

26.1
24.4
23.3
22.7
23.3

Als men voor het tijdstip 1874-78 de jaarlijksche geboortekracht
verbeeldt door Too, dan is' zij voor 1894 798 nog slechts 85, 't zij 15 0/0
minder.
Van 1894 tot 1898 waren er in het Vereenigcl Koningrijk ongeveer 5;750,000 geboorten,' met de geboortekracht van 1874-78 zouden
er 6,760,000 geweest zijn, dus‘ een verlies van meer dan 1 ,milliben
kinderen gedurende deze vijf leste jaren alleen. Met andere woorden
op elken dag der vijf jaren 1894-1898 werden er van 500 tot 600
kinderen minder geboren dan, er zouden geboren geworden zijn ware
de geboortekracht even sterk gebleven als in 1874-1878.
En welke is elders de toeStand? Dit wordt thans door den
statisticus in het volgende tafeltje, drat een vergelijkend overzicht met
betrekking tot' vijf gropte mogendheden geeft, verduidelijkt.
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jizarlijksch middengetal ,der geboorten op woo levende persomen.

Gedurende
het vijfjaarlijksch
tijdvak.
1874-1878
1879-1883
1884-1888
1889-1893

1894-1898

Oostenrijk. Duitschland.
39.4
38.4
38.1
37.1

37.3

'Italie.

40. I,
37.5

37,o
36.8

36.9

38.2

36.3
36.1

36.9
34. 9
36.8

Vereenigd
Koninkrijk.
34.3
32.6
31.2
29.8
29.1

Frankrijk,
25.8
24.8
23,9
22.5
22.3

38.1
31.4
23.9
37 . 4
Vergelijkt men nu die landen met elkander, zoo springt het in
't oog dat de toestand in Frankrijk en in Engeland ongunstiger is dan
elders. In Frankrijk is de geboorteverhouding nagenoeg dezelfde zooals
die in het eerste tafeltje voor Terland is vermeld : een gelijk gevolg
dat aan verschillende oorzaken is toe te schrijven. Ook de volgende
tafel is weerd dat men ze inzie :

1874-1898

Vergelijking der geboortekracht van 12 Europeesche landen gedurende
de tijdvakken 1874-1878 en 1894-1898.
Ten goo, is het
Naar evenredig- jaarlijksch
verlies
De jaarlijksche
is derhalve
aan geboortegeboortekracht ge- heid,
de
geboortedurende 1874-1878 kracht gedurende -kracht gedurende
Landen.
vergelewordt verbeeld
1894-1898 slechts 1894-1898,
ken met 18 74door ioo.
van
1878, van
85
15
100
Vereenigd Koninkrijk
86
I00
Frankrijk
100
88
12
Zweden
89
II
100
Nederland
89
100
Belgie
II
90
I00
10
Zwitserland
90
I00
Io
Duitschland
I00
Hongarie
9
91
100
6
Italie
94
100
Oostenrijk
5
95
100
Denemarken
95
5
96
Noorwegen
100
4
Die cijfers moeten de Engelschen doen denken daaruit blijkt
immers dat het verlies van voortbrengingskracht-, sedert 1874-78 grooter
is geweest voor , het Vereenigd Koninkrijk dan voor eerie andere groote
rnogendheid:Dat verschijnsel is des te bedenkelijker daar het niet tot
een paar jaar, ,maar tot een vrij lang tijdvak betrekking heeft.

ettivarper.
Wat de Duitsche schouwburgen niet willen opvoeren. — De
heeft aan al de Duitsche
Schriftsteller and Journahstenkalender
schouwburgen de vraag gesteld
welke stukken wijst ge a priori af?
geene a; een tweede
Een eerste groep theaters antwoordt
slechte
een derde « zulke die een talrijk personeel vorderen ; een vierde
« zulke die zeden en godsdienst aantasten a. Andere verwerpen te
geile stUkken en moderne onfatsoenlijkheid a, of « politieke, dubbelzinnige waar, zoogenaamde zedenbeelden a of pikante stukken a of
« antigodsdienstige » of . realistische en sociale a of « onbetamelijke
of revolver-kluchten ». Het theater te Sondershausen weigert de
stukken van Sudermann, Hauptmann (behalve Die versunkene Glocke)
enz. »

QC

Van Deyssels Sneeuw. Ultra impressionisme sensitivisme » In
den vijfden bundel, Verzameld.e (deels herdrukte) opstellen lezen wij
« Hoog in het open de wit licht dag bij verstijfde vlagen van oplicht en
`heenlicht strak stuipend aangewaaid, gestolten wit-wind ingekimd van
de zwart-witte verten, star waterwezen kleurdenkend order fronslucht,
knapperstippelende zwartwaasjes wriemelend van vasten schuinschijn,
in de stille witte allichtend onaanvoelbare glazerigheid wervelwasemend;
den grond in tot Jigging verstorven vaart vaal-aanlichtend in zijn
voortplatting vlak vlak daar daar verder tot de verte korter, smaller,
minder en duister in zich zelf zijnd al om de opstanden, de zucht
en zien van zijn en op van de neering tot in-aan den hooge binnen
de doos van ruimten als on-kleur rook en in breed-richting als tot
vaststaan versteven regen tegen de wolkenzoldering aan, verstrekkend
tot net-of-onstof, een blik van open-wijd door dun en met-zwaar tot
klaar onbezond mat klaar rneer dan siddering.
Men noemt dit een VISIE (Amsterdammer, n° 1229). De heer
F. E. verklaart dit te- zijn « Een supreme effort a van den wil.
De heer F. E. schijnt geen supreme effort gedaan te hebben om zuiver
Nederlandsch te schrijven.
Vuile boeken. — De Ned: Spectator noemt op bl. 19 de verhalen
van Tovote, zij door Wilms en C° te Amsterdam worden uitgegeven, (te recht) wormstekige vruchten rijkelijltbegoten met belegen
.champagne » Bravo ! Mijnheer Wilms, ga maar zoo, voort ; vuile boeken_
zijn money.
Kritiek. — In de Wiener Rundsch'au klaagt Camille Mauclair puttee
in de aarde over den toestand der letterkundige kritiek. Hij neemt Frankrijk
tot voorbeeld. Daar hebben de Temps a et de « DOats » alleen een bestendigen criticus aangesteld. In het Journal bespreekt Armand Silvestre 20
boekdeelen in 200 regels, 20 van die 200 die verschijnen. In het Echo de
Paris a bestaat geen kritiek en in den Figaro a enkel de, korte notas van.
Phil] 1 pe En niet beter staat het in de groote tijdschriften. De boekenkritiek van de Revue des deux mondes a de Quinzaine, a de Revue de
Paris, a de Revue Bleue, a de Grande Revue, » is beperkt bij de bibliographie op den omslag. lechts de Nouvelle Revue, a de Revue des
Revues, , . Mercure de France a en de Revue Blanche >, nemen in elk
mummer een ietwat uitvoerige letterkundige kritiek op.
C
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Koningin Victoria en de letterkunde. -® De overleden koningin
gaf den voorkeur aan romans en gedichten, evenals een alledaagsche engelsche lady. Ze las de romans van Jane Austen, Charlotte Bronte, Charles
Dickens en Edna Lyall. Van de nog levende romanschrijvers bewonderde
ze meest Mary Corelli en Edna Lyall. Tennyson's poezij was voor haar een
groote verkwikking en de dichter zelf een geliefde, persoonlijke vriend. a Na
den Bijbel is a In Memoriam a mijn troost, a zei ze hem na den dood van
den prins-gemaal. Zij zelf heeft eens een stap op lettergebied gewaagd;
haar Dagboekbladen uit het Schotsch hoogland a beleefden in Engeland
elf uitgaven en werden in 't Duitsch vertaald.
Japansche Romans. — De oudste Japansche roman ontstond
omtrent de XIe eeuw. Tegenwoordig is de Japansche verhaalliteratuur in
een overgangstijdperk. Buitenlandsche, inzonderheid Duitsche, Engelsche,
zelfs Russissche voorbeelden (Turgenjew, Tolstoi) hebben op de toongevende romanschrijvers uit het land van den Mikado grooten indruk
gemaakt ; dientengevolge is het eigen nationaal bestanddeel bijkans geheel
weggevaagd. Eigenaardig is het dat de Japansche vertellers die het verre
westenzoo oplettend en ijverig doorvorscht hebben, de Fransche letterkunde
geheel achteloos zijn voorbiigegaan.
Algemeen duitsch taalverbond. — Dit verbond, dat thans meer
dan 15000 leden telt, heeft voor doel a den echten geest en het eigen wezen
van de Duitsche taal te behouden ; liefde voor de moedertaal te wekken en
lust om ze te bestudeeren ; den zin voor haar zuiverheid en schoonheid te
verlevendigen ; haar te doen zuiveren van alle vreemde bestanddeelen en
aldus het zelfsbewustzijn in het Duitsch yolk te versterken. Bij de taalzuivering geldt de regel Geen vreemd woord daar waar een goed Duitsch
woord bestaat. a — men ziet dat de Duitschers ook met den bezem werken
zoowel als wij.
Hebreeuwsche letterkunde. — Het Hebreeuwsch een doode taal!
Er komen jaarlijks honderden Hebreeuwsche boeken ter wereld; er bloeien
Hebreeuwsche taalgenootschappen in verscheidene steden van Europa;
Hebreeuwsche tijdschriften en nieuwsbladen worden gedrukt teWeenen, te
Warschau, te Odessa, te Krakau, te Londen, te Chicago, te Jerusalem. En
die Hebreeuwsche letterkunde heeft weinig gemeens met Abraham, Isaac of
Jacob; ze is gansch modern. Maeterlinck vermoedt waarschijnlijk niet, dat
hij geestverwante medestrijders heeft in Rusland en Polen, en meer dan
een Essai zon ook door Georg Brandes gaarn gelezen worden. Om Nietzsche
kijft men in 't Hebreeuwsch even fel als in 't Duitsch, en een Richard Dehmel ontbreekt ook in de Hebreeuwsche letterkunde niet; de meeningen zijn
even zeer verdeeld over hem als over het Duitsch voorbeeld.
Franz Courtens. — Een waar feest voor de oogen is de tentoonstelling van Franz Courtens' werken, thans in Antwerpen geopend. -Men
slooft zich soms uren of in eene expositie ; hoofd en beenen worden om
strijd vermoeid, en niet half het genot valt den toeschouwer te beurt,
dat hij hier met een dertigtal stukken — alle meesterlijk, alle even
frisch en malsch smaakt. Franz Courtens is ongetwijfeld de eerste
landschapschilder onzer dagen. Reeds over eenige jaren had ons eene
tentoonstelling zijner werken, in Antwerpen, verrast door de kracht,
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de waarheid, de ,afwisseling der tafereelen. , Thans' heeft hij eene
Qnbetwistbare meesterschap bereikt. Hen achttal groote -doeken,
vol licht,
kleur, yol blij leven of innemende poezie
Nakende
herfst » onder andere, en in 't
De beukendreef >>, K de
Winter nadert »
het innigste gevoel yoor
natuurschoori van" ons,
grauw, Nioorden — a In de heide », e _Overtrokken licht »
een zeegezicht met grauw-groene, witgetopte baren - 2– eene ,,breede
iborstelling, , de frischste kleuren, de ongezochtste eenvoudigheid' bij
het flinkste zwaaien .met den borstel, plaatsen : dezen schilder 6f) den
eersten rang under zijne kun'stbroeders.- Deze 'is 'echt Vlaamsche knnst,,
Onbeivimpeld en ,Yrij, mal.Sch _ en kleurig, maar ook bedeeld _met ' het
,fijnste natuUrgev,oel. Moge den weg; door Franz , Courtens mgeSlagen,
door velen gevolgd worden, zoo niet met zijne meesterschap, dan
toch ten minste met 'zijne breedheid van'' opvatting 'en getrohwheid
van voorstelling!
M. E. B.

H. Sienkiewicz. 7-7 'Hoe de schrijver van Quo Vadis werkt :
Sienkiewicz's genie is gewoonlijk vol kalmte. Langen tijd koestert hij in
zijn, brein het plan vOor een nieuw werk;'hij wikt en weegt het, en wendt
het naar alle zijden. Wanneer 14j het voldoende heeft doorgroud, werpt
hij , er de groote lijnen van op een'vel 'papier. Voor de same , nstelling van
zijn werki, wordt zijn tijd in weken, niet in dagen, verdeeld. Opgesloten in
zijne schrijfkamer, iondert hij zich volkomen af, leeft met ,de wezens,
die in zijne boeken treilen en, zeilen, blaast hun zijn levensadeM lacht
en weegt met hen. Hij schrijft vlug en schrijft nooit over. Hiywerkt
van 8 tot t hut. Sams schrijft hij -,nOg eenige bladzijden in den namiddag,
maar nooit des _avonds.
Stijn Streuvels door , Kloos in De 1Vieuwe Gids geprezen a_ Men
/ma wel voorzichtig zijn met , absoluut prijzende literaire ,uitspraken,
waar toch, meen ik, op grond vad zijn breed- en diep-,,zijn zuiver en
innigmenschelijke beteekenis, de beshster verzekering to mogen geven, dat
Stijn; Streuvels als ,artist; onsterflijk zal zijn.
Over Stijn Streuvels krijgen wij binneu kort eene uitvoerige studie
van E, H. A. Cuppens.
Kuffera#I. r De Guide musical n° 6, wijdt la over de nieuwe opera
ouise, van Charpentier op eene ,Wijze die , 'duidelijk bewijst dat de
b es t u u r der der MOnnaie, waar het'
tekst zeer onbeduidende kunst.
erk tegenwoOrdig, vertoond wordt, dezelfde persoon is als de criticus',-of
liever de lofirompetter.
Kon, VLaamsche Academie. — Zitting- ,van 2o Februari. —
Kanunnik Daeins doet eene bibliographische mededeeling over ,,het
boek Gheel in beeld, en schrift », door Kanunnik Janssens. — De
begrooting roe 1901 wordt goedgekeurd, — Een voorstel van den heer
Coopman tot wijziging' der, wetten wordt in aanmerking genoinen. —
De heer Bois deelt eene verzameling brieven mede uit het , begin dezer
eeuw en ,betrekJhebbende met de Vlaamsche Beweging.-- ,– M. Teirlinck
leest gene 'studie over a Kriekeputte », een plaatsnaam uit Reynaert De
Vas.
Do bestuutder doet een merkwaardig versiag, over de laatste
afleveringen van het Woordenbek der Nederlandsthe
Deze drie
voordrachte
n
zullen verschijnen in de Verslagen.
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Voor ,de wedstrijden van I901 zijn ingekomen : 4 antwoorden over
de Germaansche Goden- en Heldenleer, 6 over de Kznderspelen, eene
over de beschrijving van de Visscherssloep en ene over het Ambacht
g

-van den kodgieter en zinkbewerker.

Koninklijke Academie. Vergadering van Februari. — Professor
van Leeuwen toont aan dat het . paard van Troje a niets anders was
dan een schip, een a - 6alkenpaard ; a Vondel zegt in Gysbrecht :
<< Zeepaard a.
Davidsfonds. — Zittzng van het Hoofdbestuur, op 21 Februari.
Door den heer Veltkamp, penningmeester, wordt verslag gegeven
over den toestand der kas. Mt hoofde der groote kosten, voortvloeiende
uit de veering van het 25-jarig jubelfeest der vereeniging, zullen er dit
jaar besparingen te doen zijn.
Het voorloopig program voor het feest wordt vastgesteld : plechtige
dankmis, algemeene vergadering, letterkundige zitting, banket. — Daags
nadien huldebetooging aan wijlen hoogleeraar Willems, met aanbieding,
namens de Hoogeschool van Leuven, van zijn borstbeeld, aldaar te
,plaatsen.
Het jubelfeest is gevierd in 35 afdeelingen (enkele andere zonden nog
hun verslag daarover niet in). ,
Een werk over de herdenking van den Boerenkrijg, in 1798, met
vele platen versierd, zal worden uitgegeven, alsmede een gelllustreerd
werk over bouwkunde door den heer Alf. van Houcke.
Het Hoofdbestuur zal door den algemeenen Secretaris vertegenwoordigd zijn bij de huldebetooging aan Kruger, te Utrecht, op 4" Maart
eerstkomende. Een adres van sympathie aan Kruger en zijn heldhaftig olk zal hem worden aangeboden.
Verder.werden eenige quaestien besproken van louter huishoudelijken aard. Voortaan zullen geene hulpgelden aan schrijvers of uitgevers
meer gegeven worden voor boeken, niet door het Davidsfonds nitgegeven.
Twee nieuwe afdeelingen (te Loon en te Verviers) zijn gesticht.

—

y

— Zondag ro Februari, voordracht te Dendermonde, door G.
Lefevre; onderwerp : Handel in Vlaanderen in de XIII en XIV eeuwen.
e

e

— Maandag 4 Maart, te Zele, concert met voordracht door E. H.
A. Van Hecke : Een jaar als aalmoezenier bij het leger in Transvaal.
— Aan de inschrijvers wordt thans uitgedeeld : jaarboek voor 190! en
Mengelingen VI, bevattende Albrecht Rodenbach, De Tien geboden van
den Vlaming, Eenige dagen in de Luiksche en Luxemburgsche Ardennen.
Het Werk, Zelfopoffering, Kanunnik Martens (met portret), Gustaaf Bols
(met portret).
— De afdeeling Brussel heeft een verslag uitgegeven van hare werkzaamheden van hare stichting tot heden.

f Peter Benoit. Wij hebben, in den jaargang 1892 van dit tijdschrift,
eene sche-ts gegeven der werken, der verdiensten van den afgestorven meesMaart, zoo bitter aan de toonkunst is
ter, die verleden Vrijdag, den
ontvallen.
Hoe weinig dachten wij toen, bij 't aanschouwen van zijn portret, dat
3e sten
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hij ons na zoo weinig jaren zou worden ontrukt; hij was toch eerst aan den
herfst des levens gekomen en had, gelijk zoo vele andere groote meesters,.
op zijnen ouderdom nog merkwaardige diensten aan de toonkunst kunnen
bewijzen.
Vlaamsch Belgie (waarom kunnen wij niet zeggen « ge he el Belgie »?
Men weet het : nog stain de twee talen niet op gelijken voet ; nog vraagt
men in 't walenland C'etait done un homme de mêrite!5> In het vrijere
Zwitserland zou zulk eene vraag niet voorkomen; omdat aldaar de eene
taal de andere niet zoekt te overheerschen) Vlaamsch Belgie dan is,
geschokt door het groote verlies van den stichter des Vlaamschen Conservatoriums, van den hoogst begaafden toonzetter, wiens 'werken ook
in 't buitenland niet onbekend en zelfs gemeenzamer zijn, dan in vele
provincien van zijn eigen vaderland, gelijk het trouwens met Conscience
eveneens het geval was.
Vlaamsch Belgie moge en zal de diensten nooit vergeten welke Benoit
door zijn onafgebroken werken en streven daaraan heeft bewezen! Hij heeft
door het componeeren op Vlaamschen tekst tevens een grooter offer
gebracht dan velen vermoeden, maar een offer dat steeds door alle diegenen
zal worden gewaardeerd waaraan de Nederlandsche taal lief is en die Benoit's
eigen woorden hebben leeren verstaan toen hij zeide dat de gezongen zoowel als de gesproken taal de onmiddellijke uitdrukking moet zijn van den
natuurlijken aanleg eens yolks of van dat gedeelte der natie wat men wil
beschaven en veredelen.
God zegene Peter Benoit in de eeuwigheid !
- Paul De Vigne, Gentsche beeldhouwer, schepper van het
gedenkteeken ter eere van Breidel en De Coninck, te Brugge, - het stand-.
beeld de Haerne te Kortrijk, het beeld Van Houtte te Gentbrugge, het
monument Anspach te Brussel. De musea van Gent, Antwerpen en.
Brussel bezitten ook belangrijke gewrochten van zijne hand, als
throp'e, Domenica, Psysche, Onsterfelikheid en Poverelle. Melden wij
ook _Vlaanderen, een allegorisch standbeeld te Laken en de bronzeu
groep Beloonde Kunst aan den gevel van 't Paleis van Schoone Kunsten.
Hij was de zoon van De Vigne-Quio, den beeldhouwer van Van Artevelde op de Vrijdagmarkt te Gent, geroemd onder de vier bijzonderste
standbeelden van Europa. De kunstschilder-oudheidkundige Felix De
Vigne was zijn oom.
t Priester De Blariel, medewerker aan La Write Francaise,
vriend en strijdgenoot van Veuilllot, Mgr de Sêgur, dom Gueranger, Mgr
Freppel, J. Chesnelong, enz. Hij was 83 jaar oud. — Willem van
Zuylen, de prins der Nederlandsche* tooneelspelers. — Elisha ' Gray,
uitvinder van den telephoon;' de geleerde was eerst smidsgast geweest
in den Ohiostaat, dan schrijnwerker en scheepstimmerman. — Campo
Amor, Spaansche dichter. — Armand Sylvestre 5 Fransch Rabeliaansche en pornographische romanschrijver, doch bekeerd op zijn sterfbed. Hij was 63 jaar oud. — Paul Ryckmans, voorzitter van het
J)avidsfonds, afdeeling Mechelen. — Mgr Dabert, bisschop van Perigneux, schrijver van zeer gewaardeerde godsdienstige werken. — Felix
Gras, te Avignon, capoulie van het faibrige en schrijver van een gewaardeerd boek in het Provencaalsch Les Rouges du Midi.
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EZZEZEMEESS
HEDENDAAGSCHE WIJSBEGEERTE, HAAR
GEEST EN HARE HOOFDTREKKEN.

N een Italiaansch tijdschrift (I) verscheen over

eenige maanden onder handteeken van Luigi
Credaro, professor te Padua, een schrijven
over de Neo-scholastieken der Leuvensche Hoogeschool. Hij bewondert ze oprecht, maar eene zaak
verbaast hem : « Come mai Voi accettati, zoo
vraagt hij hun <i resultamenti della scienza moderna
e respingete la filosofia moderna? » Hoe kunt gij
de uitslagen aanveerden der moderne wetenschap,
terwijl gij de moderne ze#begeerte wegstoot?
Daarop werd hem in de Revue Neo-scolastique
van Mei laatstleden geantwoord met eene andere
vraag :
Welke is de hedendaagsche wijsbegeerte? Wie
vertegenwoordigt haar? In welken leerstoel wordt
zij geleerd; in welk schrift staat zij geboekt? Ik zie
wel vele wijsgeeren en vele stelsels, hedendaagsch,
maar de hedendaagsche wijsbegeerte, die zie ik nergens, zij is een afgetrokken denkbeeld.
Dat is waar, inderdaad, en M. Luigi Credaro
moet, zoo hij het oprecht meent, gedacht hebben
dat hij aardig gevaren is met zijne verbaasdheid.
Immers, indien de wijsbegeerte de samenvatting
is en de zooveel mogelijk algemeene 'kennis, door

(I) Rivista fillosofica. Fasc.VI, 1899.
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en in de hoogste beginsels, van al wat is, dan 'kan_
de hedendaagsche wijsbegeerte .niets anders wezen
dan eene, grootsche, algemeene verklaring-, bij wetenschap der hoogere beginsels, van al de ,wondere'
kennissen w elke de verloopen 19 e eeuw vergaderd
v
heeft, op alle gebied. Dat wij, of liever de geleerden,
de natuur nu beter en riauwkeuriger dan ()oft' hebben
nagevorscht, sluit niet uit 'dat de wereld in haar
wezeri eene eenheid uItmaakt, in de verscheidenheid'
van al -hare krachtens en zelfstandigheden, ,die alien
met en door , elkander handelen F en ,bestaan.,
volg ook, moest de' hedendaagsche wijsbegeerte eerie
princiep'wetenschap zijn van die zoo wel doorwrochte
wereld.
Ik wil nu niet zeggen dat volmaakte eenheid
mogelijk is. Want, daar de wetenschap immer vooruitgaat en nieuwe dingen aan het licht brengt, zullen\
,er, iin de hooge . synthesis, immer punt'en blijven
bestaan waar de eenheid nog niet opgebouwd zal
schijnen, en zoolang zullen verscheidene verklaringen
mogelijk wezen.
Maar die volledige eenheid der algemeene wetenschap rnoest de hedendaagsche wijsheid begeeren,
zij zoude , er moeten naar streven, omdat daar het
doel is waar het menschelijk denken, bijna zonder
het te willen , of te weten, altijd naartoe gewild
he-eft en nog naartoe• wil.
En, die strekking ten gronde, zoo moest de
hedendaagsche philosophie, indien ze bestond, ten
minste eene algemeene basis hebben van denkwize,
orntrent de eerste -en, allereenvoudigste begrippen
over het bestaan der wereld en van den denkenden
mensch.
Als het zoo dan bestaat er geene hedendaagsche wijsbegeerte, ten minste, geene we-Ike dien
naam als alleen den hare moge dragen; eene synthesis
der bijzondere -kennissen tot eene hoogere wetenschap
bestaat zeker niet, een algemeen streven naar die
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synthesis is er ook niet, en nog veel minder mag
men van overeenkomst spreken over de grondbegrippen welke zoo eene synthesis tot bouwgerief
of bouwstof zouden dienen.
In eenen zin nochtans, blijft de uitdrukking
« de hedendaagsche wijsbegeerte », geen euphemisme,
't is als wij haar nemen voor het geheele der philosophische gedachten op onze tijden uitgebracht en
verspreid, hoe verschillig van aard en strekking zij
ook wezen.
Willen wij haar nu in dien zin opvatten, dan
kunnen wij ons afvragen Wat heeft de hedendaagsche wijsbegeerte voor geest en streven, van waar
komt haar de verscheidenheid, de mangel aan eenheid
,dien men in haar bernerkt?

ii
Om op die vraag te antwoorden stel ik mij voor
in de volgende bladzij den eenige karaktertrekken
der hedendaagsche wijsbegeerte te onderzoeken.
Als ik zeg karaktertrekken, dan verlang ik wel
verstaan te worden. De philosophie van onzen tijd
is niet van natuur verscheiden van de voorgaande ;
zij is noch geheel- oorspronkelijk, noch geheel beroofd
van eigen vinding ; de verklaringsstelsels zijn menigmaal, in den grond, dezelfde en waren reeds, voor
' ste, in oude tijden voorgebracht.
sommige ten min
Maar daar is een geest in de huidige wijsbegeerte,
die haar scherp afteekent -van alles wat haar voorgaat,
en_ die zich doet gelden in een zeker getal kenmerken,
welke hier te onderzoeken vallen.
Het eerste en meest opvallend, is de schéiding
-tusschen wijsgeerige- en godsdienstige waarheid.
De Middeleeuwen aanzagen de natuurorde als
volmaakt en bekroond door bovennatuurlijke, en
bijgevolg was de Godgeleerdheid het licht en de
wegwijzer der rede.
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Daar waar het verstand te kort schoot, kwam
het geloof zijne onmacht ter huip, en waar het ver-stand tot gevolgtrekkingen gebracht werd die de
Veropenbaring, tegenspraken, daar week het met
eerbied achteruit om , God te laten spreken. Redeen geloof, menschelijke en G-oddelijke wetensc hap
komen uit eene en dezelfde bron, God zelve, en dus
kunnen zij elkander niet tegenspreken. Zoo dacht
men toen.
Niet alzoo in de latere tijden. De Renaissance
brak reeds van in het begin der -Moderne gedachte,
den- band en de orde tusschen hoog en leeg. Van
Descartes af, verscheen de Theorie der beide waarheden. Als kristen gelooven, als wijsgeer loochenen
werd nu niet alleen mogelijk, maar voor sommige
waarheden noodzakelijk, wilde men kristen en wijsgeer blijven. Hoe kon het anders, wip de Fransche
philosoof voor eenig zekerheidskristerium het « clairement et distinctement » erkende?
Ook, daar bleef het niet fang bij, de rede werd
welhaast uit het gebied van den godsdienst gesloten.
Daar was geene « godsdienstige rede » meer, maar
een g godsdienstig gevoel » alleen.
Kant, bij het ingaan der negentiende eeuw,
stelde het verband tusschen de twee waarheden
anders voor.
De « Reine Vernitnfl » krijgt van de buitenwereld de stof van haar kennen, maar zij zelve giet
in ideale en enkel subjectieve vormen, uit haar alleen
voortkomend, die ondervindelijke waarneming. Wij
kunnen, zelfs in de natuurlijke begrippen, geen oordeel vellen over de echtheid van hetgene buiten ons
is, veel minder nog kan de g reine vernitnft », de
speculatieve rede, iets te weten komen van wat
buiten de waarneming en ondervinding staat. God,.
de 'ziel, alle godsdienstige begrippen zijn haar onbereikbaar. Maar daartoe is de g Practische Vernitnit »
geordend, hoewel zij geene waarheid in haar oor-
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deel waarborgt noch geven kan. Wij moeten, niettegenstaande de zuivere rede, zóó of zóó denken over
bovennatuurlijke of enkel bovenstoffelijke zaken,
omdat de practische rede ons daartoe noopt.
Op dien weg bleef men niet stil. Kant erkent
nog dat godsdienstwaarheid echt kan zijn, de hedendaagsche rede maakt er een poema van, verwerpt
ze in name van haar onmateriaal wezen, of stelt de
philosophie niet alleen neven, maar boven den godsdienst.
Wat men nu agnosticismus heet, is niets anders
dan een zielstoestand, die eene stelselmatige onwetendheid voorschrijft, niet alleen op godsdienstig,
maar zelfs op metaphysiek gebied, en daar ligt een
tweede kenmerk der huidige wijsbegeerte.
Innerlijk wezen der dingen, oorzaken, krachten,
bestaan zelfs, in zijn eigen beschouwd, zijn buiten
de ondervinding en de waarneming, bijgevolg is de
wetenschap van het 411, van de oorbeginselen en
de oorzaken, ijdel en onnuttig, wij willen ze niet
kennen. Agnosticismus, zoo heet dat, meest in Engeland en de Vereenigde Staten.
Wat kent de menschelijke rede dan? Waar is
haar gebied? Hoe hoog kan zij reiken?
Iedereen kent de wet der d4. toeslanden van,
Auguste Comte. De menschheid heeft in hare geschiedenis drij geestestoestanden doorloopen : een theologische waar de verklaring der natuur geschiedde
door godheden en bovennatuurlijke krachten, een
metafihysische, toen oorzaken, verborgene « virtutes
zielen, en dergelijke, de wereldorde uitlegden; eindelijk kwam zij in het '5ositieve tijdvak-, en nu dat
zij grootgegroeid is, heeft zij niets anders meer te
doen als het waarnemen van de feiten, de positieve
denkwijze, die welke feiten en verschijnselen uitsluitelijk waarneemt, staat tegenover de speculatieve
,denkwijze, die boven de feiten wil gaan.
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Daar hebben wij het zeer hedendaagsch positi-

vismus of thenomenismus.
Comte is er de vader, Kant de helper, de immer
fijnere opmerking der natuurwetenschappen, de bijkomende oorzaak- van.
Het Kantism moest die denkwijze hulp verlee
nen. Het leert -immers' dat hetgene wij kennen erikel
Phenomenon de zaak in haar zelve, waaraari het,
verschijnsel zichtbaar is,- blijft onkenbaar, haar bestaan zelfs mogen wij niet uitspreken.
De groote vooruitgang der wetenschappelijke
waarneming heeft ook machtig bijgedragen tot den
bijval der fiositieve denkwijze. Hoewel zij gansch
aan dien vooruitgang vreem d is, stelt zij hem als,
een harer vruchten ten toon, omdat hij terzelvertijde
als zij tot bloei en ontwikkeling kwam.
Over doze loochening van alle wetenschap door
hooger beginsel zullen wij straks een woord -zeggen,
het weze nu genoeg dit karakter der hedendaagsche
gedachte -vast te- stellen.
Een derde karakteristiek is de volleclige afwezendheid en verloochening aller wijsgeerige overlevering.
Tusschen haar en het verleden, stelt de moderne
philosophie eene diepe kloof, eenen afgrond; zij is
eene « hergeboorle » der gedachte; alles wat achter
haar ligt, deugde niet.
De « Renaissance en de « Hervorming zijn
afbrekende woOrden, die hunne volheid vonden in
,de « Revolulie »; die plompe, uitzinnige, dierlijke
afbraak met alle verleden, hoe eerbied- of geloofweerdig het mochte wezen.
In dien geest staat de moderne, of liever
hedendaagsche wijsgeer. Nooit komt bij hem de
gedachte op, Verledene tijden te ondervragen. Aileen,
bij eigen kracht, zal hij zijn stelsel vormen en ontwikkelen tot een geheel en eene volledigheid, tot
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de verste gevolge n, zonder omzien, zonder , zich af te
vragen of het gezonde verstand niet in oproer komt
tegen zijne grondstelsels. Gelijk de kunst nu streeft
naar indiiidualiteit, zoo doet ook de wetenschap,
Samendenken, gelijk denken is een teeken van miniderheid en onmacht.
Zoo komt het, dat, tot voor weinige jaren, de
philosophic minder naar waarheid dan naar eigenaardigheidstreefde. Van daar dat de idealistische stelsels
in Duitschland echte poemata waren, het eene al buitensponger en vreemder dan het andere. Men hoeft
slechts te denken aan Fichte, Hegel, Schelling, Schopenhauer. Hunne grootste bekommering was, boven
het gemeene denken, boven het « vulgum pecus »
te staan, en tot dat einde spaarden zij noch stoutheid
noch inbeelding, bij zoo verre dat Hegel's « Phenomenologie des geestes » een waar raadselboek is, en
men zich afvraagt of hij zelf het wel recht verstond.
Dat overdreven poetismus is op onze dagen
gelukkig in de achting gedaald, maar toch is ervan
als strekking wel zOOveel overgebleven dat men niet
genoeg rekening houdt met de innerlijke, dagelijksche
zelfondervinding en zelfbewustheid in den mensch.
En toch, hoevele waarheden zijn slechts door haar
te kennen en te staven? Hoe, b. v. anders oordeelen
over de vrijheid van den wit, over het wezen der
gedachte ?
Ik steun eindelijk nog op dit kenteeken van het
hedendaagsche denken, dat het, in strekking en soms
wel uitdrukkelijk, pantheistisch is.
Uit Descarte's bepaling der zelfstandigheid : Une

substance c' est ce qui j5eut exister sans avoir besozn
pour cela d' aucun autre etre, had reeds Spinoza de
gevolgtrekking geleid : dus is er maar een
standig wezen, dat is God, en alles wat wezen is,
is ook God.
Ook door Kant's « Kritik der reinen vernunft »
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werd -Fichte tot den Algod gebracht. Kant nam
wel aan, dat het princiep van ons kennen buiten ons
ligt, maar hij gaf aan zijn bestaan_ veel te weinig
wezenlijkheid, opdat een logische geest- als Fichte
het 'niet geheel-zoude wegmaken. Meer, hij vatte nu
bet worden des kennens op als het eenige ontwikkelen der wezenlijkheid, en maakte er een pantheistisch
grondbegrip van, dat de oorsprong is van heel zijn
stelsel.
En in de _hedendaagsche wijsbegeerte is die strekking te zien in het stokpaardje der evolutie. Darwin
leidde haar binnen in de natuurlijke en biologische
wetenschappen, en door Herbert Spencer werd zij
op al de wezens toegepast : Een algemeen grondbeginsel, tevens stof en geest, doorvaart al d-e\ trappers
van het verschijnselswezen en wordt daar langiame,erhand wezenlijkheid. De wereldstof, de levende n
de sociale organismen groeien alzoo uit een noodlottig evolutieproces.
De grond van die gedachte komt rechtstreeksch
van den pantheist Hegel! (I)

Voor wie oplettend dit overzicht der hoofdtrekken
van het hedendaagsche denken gevolgd heeft, hoe
onvolledig en noodzakelijk oppervlakkig het ook
moge wezen, valt het al aanstonds in 't oog= dat, hoe
positive onze tijdgeeSt zich ook wille zeggen, hij toch
hoofdzakelijk en bij uitmuntendheid de geest is van
oochenen en afscheiden.
Afscheiden van de godsdienstwaarheid

(I) Schrijver dezes wil geenszins alle ontwikkelingsleer als pantheism
doen doorgaan. Aileen de algemeene toepassing van een princiep dat
jets zelfstandig en eigenmachtig wordt, is hier aangeklaagd. Alle subjectivis grenst aan die opvattmg. Een der allerlaatste stelsels, dat van den
Napohtaan Vera, is zuiver pantheistisch.
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Afscheiden van de metaphysische verklaring;
Afscheiden van alle traditie.
Loochenen van het eigen bestaan der dingen,
en dat alles voorbereid en ondersteund door het,
rationalismus, de loochening van al wat boven de
rede gaat, en het materialismus, de loochening van
al wat niet onder de zinnen valt.
Loochenen, afscheiden, nog loochenen!
Wat wonder is het dat vele geesten naar het
stelselmatig twijfelen, het scej5ticismus overhellen?
Wat wonder zoo in Frankrijk, bij een nieuw opbloeien
van Kant's criticism, zelfs katholieken medegesleept
worden in onoverkomelijken twijfel, en een geloof
afschudden dat slechts kan bestaan met de zekerheid
nopens het bestaan der wereld die buiten ons is?
Andere geesten nochtans gaan zóó ver niet,
maar zij verwerpen de mogelijkheid van de philosophische denkwijze, en stellen alle wijsgeerig onderricht in de historische wetenschap der stelsels van
vervlogen tijden.
Intusschen, ook die twee soorten van menschen,
doen niets anders dan loochenen.
Wat besluit is er nu te trekken, voor de toekomst
der philosophische wetenschap, uit al de afbrekende
uitspraken die rond ons te hooren zijn?
Moeten wij waarlijk verzaken aan eene systematische wetenschap, door hoogere begrippen toegelicht,
van de orde der wereld? Of heeft het positivismus
gelijk, en is de kennis der feiten en verschijnsels het
hoogst mogeliike doel van ons verstandig streven?
Neen, het is niet waarschijnlijk, het kan niet zijn
dat de menschelijke geest geene voldoening zoeke
voor zijne behoefte, het wezen te kennen der zichtbare
natuur, noch hare afkomst of hare bestemming.
De positivist Taine zegt zelf :
« Waartoe leeft eene natie, of eene eeuw, tenzij
om algemeene opvattingen te vormen ?.... Zoo een
bewoner eener andere planeet hier nederdaalde om te
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vernemen hoe ,ver het met den vooruitgang van ons
menscliengeslacht -gelegen is, dan hadde men hem
s lechts de vijf of zes groote gedachten voor te stellen
welke wij over 'den geese en de 'wereld hebben. >›,
Een denkende geest aanveerdt of schept noodzakelijk eene wijsbegeerte.
Niemand kan een feit zien als de - orde van het
heelal, zonder naar eene oorzaak te gisserr. Niemand
kan zich zelf bewust zijn, zonder zich of te vragen
welk een wezen 'hij is, van waar hij kOmt, waar hij
naartoe ' , gaat, hoe hij denkt en wil, wat verschil
van zijn. er is tusschen hem en wat niet hij of van
zijne soOrt is.
En naar een antwoOrd zoeken op die vragen is
begeeren naar hooger en breeder verstaan, is streven
naar , algemeene kennis, is wijsbegeerte.
De afgoderij van het feit is tegen de natuur van
den‘mensch, en zelfs beneden de echt wijsgeerige opvatting, is enkel feiten kennen den naam van wetenschap
niet weerd. Want wetenschap blijft -toch immer het,
zien van het verhand tusschen feit en oorzaak.
En zoo waar is die noodwendigheid der mensthen
naar het-metaphysisch weten, , dat zelfs de hedendaagsche denkers, onwetens en onwillens er naar streven.
Wat is anders die algemeene uitleg van het heelal door de evolutie, tenzij eene poging naar princiepelijk verstaan?
Nog min is phenomenalismus vol te houden.
Twijfelen aan het ware, zelfstandige bestaan der voorwerpen van onze zinnelijke, en geestelijke kennis, en
nog meer dat bestaan verwerpen om enkel het verschijnsei _aan te nemen, is eene poging welke het den
mensch onmogelijk is lang in te spannen. Dat wij alleen
door middel van kennis met hen in gemeenschap zijn,
en ons niet in hunne plaats kunnen stellen om van hun
wezen onmiddellijk bewust te raken, is geene genoeg
zame reden om de natuurlijke, instinctieve' zekerheid
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te verwerpen die wij nopens de echtheid der dingen in
ons zelven dragen. En eens dat verzekerd, komt de
nood naar objectieve, hoogere kennis met meer aandrang in den mensch weder.
Ook ziet men, -op deze allerlaatste tijden, hier en,
daar een streven opgaan naar metaphysische verklaring.
Paulsen, te Berlijn, wit weder naar Kant, dat
naar het oorspronkelijk metaphysisch stelsel van den.
Kcenigsberger wijsgeer, zonder de verkeerde gevolgtrekkingen welke positivisten, phenomenisten en
agnostieken er uit , afgeleid hebben. Hij wil weder
naar Kant, deels omdat hij in dien man den « Philosoph des Protestantismus » ziet, deels, omdat : emn
Positivismus der Wissenschaft ohne Philosophth fuhrt
zum Bankerolt....
Nog zijn er hier en daar van die lichtpunten die
eene wederwerking tegen een onnatuurlijk denken
voorspellen, maar de beweging die meest aangroeit en
alle dagen machtiger wordt is een weder aanknoopen
met eeuwenlange overlevering. Neo-scholastiek.
Onnoodig hier breedvoerig uit te leggen wat zij is,
wat zij wil. Niet achteruit gaan, vooruit streven, maar
rekenschap houdend van wat voor ons gedaan werd.
Niet de middeleeuwsche Scholastiek nazeggen, maar,,
in den geest der groote Middeleeuwsche leeraars, de
gevolgtrekkingen, der bijzondere wetenschappen in
hoogere synthesis, door hoogere begrippen, in verhand
met alle‘waarheden verklaren. Zij vreest geen onderzoek, geene proefondervindingen, geene waarneming,
zij vergt en vraagt dat alles, om in de maat harer
krachten de_ moderne philosophie » op te bouwen._
't Is tegen haar, tegen den geest van 'Thomas van
Aquinen dat _Paulsen, volgens zijn eigen uitdrukking,
den geest van Kant wil herleven doen. Klaar bewijs
dat zij eene macht is welke de andersdenkenden
achten en waardeeren. Een hunner schreef het nog in
1899: 4 Ueberall in". den katholischen Welt herrscht
heute ein einziger Philosoph, Thomas von Aquino.
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Zijn naam weze ons een verheugend voorteeken
voor de toekomst. Heerschende gedachten zijn groote
krachten, en van eene rechte en voldoende strekking in
de bovenste lagen des denkens hangt to veel af, opdat
het ons onverschillig zou wezen welke de invloed is,
goede of slechte, die van daar, wij hopen het, langzamerhand in de lagere streken over geheel de gedach.
tenwereld doordringen moet.
A. G-. WELVAAR, pb.
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PASCHEN.
Een Uitstapje naar Hakendover.

----- L kijkt dit jaar de lieve Lente zuur door haren
grauwen wolkensluier; al strooit zij over het
veld sneeuw en hagel in plaats van madeliefjes en sleutelbloemen; al jaagt zij ons, hare
bewonderaars, naar de oude vervelende kachel terug;
toch hebben wij haar lief, toch snakken wij te meer
naar heuren verkwikkenden lach, hoe stuurscher zij
op ons neerblikt , — want wij herinneren ons, dat
de Lente niet altijd prat, en met die herinnering
gaat het aandenken gepaard aan menige zoete stonden,
welke die wispelturige schoone ons in vroegere tijden
heeft laten beleven. Ja, de verjongende Lente verfrischt in ons het beeld der genoegens, in vroegere
tijden gesmaakt; de ontluikende bloemekens doen
ons met welbehagen denken aan hare zusters van
weleer; de eerste koesterende zonnestralen verwekken
voor onzen geest, als eene streelende luchtspiegeling,
de geliefkoosde streken, waar Onze lente verloopen is.
Wat al herinneringen, zoete en bittere, zijn daaraan verbonden, die wij alien nu en dan met genoegen
aan onze vrienden mededeelen. Zij het mij toegelaten
dit heden voor eigen rekening te beproeven.
Wie van de Lente spreekt, denkt onwillens aan
het blijde Paaschfeest. Dan is het strenge boetgetijde
verloopen; geheel de christene wereld juicht.
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Na het middagmaa1'neemt de landman de palm.takken (r), Welke den voorgaanden Zondag ge'wijd
zijn, deelt die aan zijne kinderen r en dienstboden uit,
en vangt met hen de langgewenschte lentewandeling
aan, die het palth s t eke n of beter, naar oud gebruik,
het palm en wordt genoemd. Vol van ,een kinderlijk
vertrouwen leekenen zij op de vier hoeken yan,,elken
groenenden i akker e'en kruisje met eenen groenen
paAmtak, en planten dien vervOlg-ens in 't Midden
van dat, kruisje' als een behoedmiddel„ tegen misgewas en vérnieling. En na met eenen godsdienstigen
ernst dat vroom gebruik to hebben gehutdigd, treedt
de vader met de zijnen eene landelijke herberg
binnen en vergast ' hen alien op eene lekkere kanne
bier want de- _palm mod begoten worden (2).
Wye zich' in den namiddag' van Paschen in de,
prachtige velden be yond, welke zich tugscfien Tienen
en _ Hakendover uitstrekken, zou wbldra overtUigd
zijn, dat het op verre na al geene-- fialmers zijn, die
zich op de baan naar laatstgenoemde plaats voort' bewegen.
Volgt mij, en hoort, en ziet !
Zij drageri geene ,palmtakken, die landlieden,,
maar wanclelstokken en regenschermen: De vrOuwen
met hare gevleugelde K.emPische_ mutsen hebben in
den eenen arm eenen korf of een pak, in de andere hand eenen rozenkrans. 'Vele mannen torscheri over
himne lange kielen eenen knapzak, waar;van de dikte
alle gedacht aan den vasten verdrijft. tn in plaats
Van vroolijk gekout, hoort men boven de verschillige
groepen onderscheiden gebeden opstijgen, die nochtans overheerscht worden door het preekend geklaag
van arme blinden, « die Gods hemel nooit . kunnen

(I) Eigenlijk bukstakken, branches de buis.
(2) Daar bij die gelegenheid onderscheiden families elkander ontmoeten, geeft het palmbegieten niet zelden: aanleiding tot innige betrekkingen tusschen j ongelingen en, jonge dochters.
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aanschouwen » ; van mannen zonder armen of zonder
beenen, die hunne smeekingen gepaard laten gaan
met afgrijselijke bewegingen, waar menige voorbijgangers des nachts van droomen; van lammen...
Doch waarom den opgeruimden lezer langer met die
treurige tooneelen beziggehouden? In onze dagen,
waar de menschlievendheid zoodanig ontwikkeld is,
dat er zelfs hospitalen opgericht worden tot het
gevoeglijk verzorgen van oude getrouwe — honden ;
in onze dagen van klinkende philantropie! waarom
geene godshuizen opgericht voor onze gebrekkelijke
broeders? Dan zou men die walgelijke tooneelen
kunnen verbieden, waar al onze bedevaartplaatsen
.
getulgen van zijn, te weten : het publiek speculeeren
op menschelijke ellende.
0.-L.-Vrouw-ten-Steen, dat oud gedenkteeken
van de godsvrucht der Tienenaars, is een vereenigingspunt voor de bedevaarders. In die oude kapel
gaat elk zich als het ware reinigen, eer hij den voet
zet op den gewijden grond van Hakendover, van
dat vermaard dorp, hetwelk den Heiland zelven aan
den opbouw zijner kerk arbeiden zag.
Voor wie dat verwonderen zou, ziehier in 't kort
de legende, zooals die in den mond der geloovigen
voortleeft
Drie maagden, willende op eene bijzondere wijze
God aangenaam zijn, besloten eene kerk te bouwen
ter eere van -den Zaligmaker. Alles werd in gereedheid gebracht en de opbouw begon op eene plaats
Hooibout geheeten. Doch zie! wat bij aag werd
opgericht, werd des nachts door eene onbekende
macht afgebroken. Groot was de verslagenheid der
drie maagden, en hare gebeden verdubbelende,
smeekten zij God, dat, indien de plaats, welke zij gekozen hadden Hem niet behaagde, Hij zich gewaardigen zoude eene andere aan te duiden, waar zij haar
godvruchtig opzet mochten uitvoeren. Zij begonnendan opnieuw te bouwen op den Steenberg, eene
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andere plaats van dezelfde gemeenten, doch met
denzelfden uitslag. Eindelijk werd haar, gebed verhoord ; want op zekeren wintermorgen vonden zij in
de nabijheid van eenen hagedoorn (I) eenen rood
zijden draad op de sneeuw gespannen. Hoogst verblijd„
lieten zij naar de richting van dien draad de grondslagen eener nieuwe kerk leggen, en nu werd de
arbeid niet meer verstoord. Doch- jets wonders gebeurde
in den loop van dien opbouw. Slechts twaalf werklieden waren door de maagden aangenomen geworden,
en de gansche week stonden er dertien aan den arbeid.
Aileen des zaterdags, op de uitbetaling, boden, er zich
maar twaalf aan; en men had hen wel te ondervragen,
niemand kon zeggen, waar de dertiende bleef, noch
wie hij was.
Toen eindelijk (de kerk voltrokken was, kwamen
twee bisschoppen om ze plechtig tot den dienst Gods
in- te wijden ; maar nauwelijks hadden zij de gewone
geheden aangevangen, of de eene werd met blindheid, de andere met lamheid geslagen. Hier was Gods
hand zichtbaar. Nu begreep men alle y ! De dertiende
werkman was de Zaligmaker zelf geweest, die door
zijne tegenwoordigheid de kerk had gewijd en aan
den Zaligmaker toegeheiligd. Met eenen eerbiedigert
schrik bevangen, viel de menigte den Zaligmaker
te voet, en de bisschoppen kregen de gezondheid
weder. Van toen of dagteekent de bedevaart naar
Onzen Lieven Heer van Hakendover, waar sedert
menigvuldige mirakelen geschied zijn en nog geschieden (2).
Want die menigte Kempenaars zijn bedevaarders,
die acht, ja twaalf uren wegs te voet afleggen om

CI) Dit schijnt de , oorsprong geweest te zijn van den naam der
gemeente. « Vroeger schreef men niet Hakendover, maar Haechedor
en Haghedorne (Zie P.-V. BETS : Geschiedenis der gemeente en
znirakuleuze kerk van Rakendover, blz. 39).
(2) P. V. BETS' hoogergenoemd werk. bl. 28.
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hunne noodwendigheden aan den Grooten LievenHeer te gaan openbaren.
Volgen wij hen tot in het dorp.
Hakendover is eene gemeente van omstreeks
negenhonderd zielen, en verdient op verre na den
naam niet van schoon onder de Brabantsche dorpen.
Vreemdelingen, die op de Paaschdagen deze gemeente
bezoeken, zijn verwonderd, dat zij, gelijk Scherpenheuvel, na honderden jaren bedevaarten, in geen
lachend stadje herschapen zij. Dit is echter geenszins
te verwonderen. Behalve de begankenis op SintAntoniusdag in den winter (r), zijn de Paaschdagen
de eenige, waarop er in Hakendover buitengewoon
leven heerscht.
Het zal den lezer dus niet vreemd voorkomen
de bedevaarders grootendeels op het kerkhof of op
de dorpsplein te vinden, bezig met den inhoud van
hunne knapzakken aan te spreken.
't Lentegras verstreke tot zetel,
Kiel of voorschoot wordt de disch,

en willen zij hunnen dorst anders dan met put- of
beekwater lesschen, dan kunnen zij eerst een kwartier
de wacht houden aan eene der weinige en antieke

Daags vOOr de octaaf der kerkwijding, den 17 Januari, komen
er van heinde en ver talrijke bedevaarders, meest manspersonen, die
te middernacht, na in de kerk eene korte aanspraak van den pastoor
der parochie gehoord en den zegen met het Allerheiligste ontvangen
te hebben, door alle weer en wind hunnen bedetocht beginnen, en
gaan al biddende door de duisternis en slechte banen, ja dikwijls
• door regen en sneeuw tot aan de impel van O.-L.-V.-ten-Steen en
• keeren dan weder naar de kerk van Hakendover. Dit gebeurt alzoo
« dertien keeren, duurt acht ol negen uren en geschiedt ongetwijfeld
ter eere van den Dertienden werkman der kerk. » (P.-V. BETS,
aangehaald werk, bl. 31.)
De meeste bedevaarders houden er aan de dertienmaal (zoo heet
die lastige beeweg) dertien achtereenvolgende jaren te volbrengen. 1k
heb er gekend, welke twee, ja, drie perioden gedaan hadden.
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herbergen, totdat de menigte, die daarbinnen krielt,
door tabakswalrn en bedorven lucht gedwongen
wordt naar buiten te stroomen.
, In de oude kerk, die sedert eenige jaren gansch
hersteld is, heersCht dezelfde drukte. Zoo gij ze gaarne
bezoekt (en ik raad U. aan dat niet te verzuimen),
kunt ge er u laten naartoe drageri door den yolksstrooni, die er golvend henen vlot, en zich daarbinnen
ifiteenspreidt, en' daar rusteloos wemelt, en strompelend en stootend in de warteling terechtkomt in de
middenbeuk des tempels.
Daar staat, in de linkerhand den wereldbol
dragend, en de twee voorste vingeren der rechterhand statig opgeheven, onder eenen- prachtigen troonhemel, de Salvator mundi. Geen bedevaarder acht
het doel van zijnen tocht bereikt, vooraleer hij,
steeds door de deinende menigte voortgekruid, het
geluk gehad heeft den larfgen mantel van het beeld
tusschen duim en , wijsvinger te vatten en er eens
aan te trekken, als om de aandacht des Zaligmakers
te vestigen en hem te zeggen : « Ik ben bier ook! 3
En, die oefening volbracht,
Zoekt hij schutting voor den nacht,

hetgeen in 't geheel geen bezwaar oplevert, vermits
gansch de gemeente tot gasthof dient :
Schuur en stal wordt slaapsalet,
Stroo is 't mollig veeren bed.

En daar . slaapt men ook zacht op, wanneer het
lichaam vermoeid is, en het gemoed gerust.
Paaschmaandag is alles al vroeg in beweging.
Ernst is op het aangezicht aller bedevaarders te
lezen. Met ingetogenheid wonen zij de vroege godsdienstoefeningen bij, waarna de meesten
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Opgeruimd, het hart voldaan,
Biddend weder heimwaarts gaan (I).

Stelt u daarom niet voor, dat het dorp nu verlaten zip Meer yolk dan er langs eenen kant uittrekt, komt er weldra langs alle kanten binnen om
de luisterlijke processie bij te wonen welke onmiddellijk na de hoogmis aanvangt.
Blijft echter, indien gij alles duidelijk overschouwen wilt, hier zoo dicht bij de kerk niet staan ;
komt liever met mij langs den Ouden Steenweg op den
Hakendoverschen berg en werpt daar eenen blik
rondom u heen.
De hoogte is reeds door eene ontelbare menigte
ingenomen, en zoo ver uwe oogen dragen, naderen
langs alle kanten dichte volksdrommen, als zoovele
krijgsbenden, die in eene bepaalde streek bijeentrekken moeten. Hier en daar ziet men eenen ruiter aan
de kim opdagen, en heen en weer door de velden
rijdend verdwijnen. Prachtige rijtuigen, zoo glad en
blinkend, dat de zon _er zich in spiegelt, en langs
de speeken der vlugge raderen in gloeiende vonken
schijnt af te sprankelen, vliegen over den Maastrichtschen steenweg heen en weder.
Wat bonte menigte yolks! Naast den nederigen
, daglooner ziet ge den gegoeden pachter, die zijnen
mindere nauwelijks beziet, omdat hij op eenen hoofdknik luimt van den heer zijner gemeente, die daar
met den Baron staat te kouten.
Dat arme dorpsmeisje integendeel met haar gestreept wollen rokje en haar gebloemd katoenen
jakje durft nauwelijks de oogen opslaan tot de rijzige
pachtersdochter, welke alleen haar kanten mutsje en
zijden hoofddoekje (een kleinigheid van veertig

(I) In het terugkeeren is het bij de jongelingen het gebruik over
de drie to mmen (tumuli) te klouteren, welke dichtbij O.-L.-V.-tenSteen, langs den Ouden Steenweg (eene oude Romeinsche baan) liggen
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vijftig frank!) tegen een hoedje van tien frank hoeftde verwisselen om frisscher — neer", dat is zij —
om rijker gekleed te zijn dan menige stadsche juffer,
die hear- van uit hare kales hooghertig aanziet, en
met een gemaakt lachje tot hare mama zegt Foeir
wat maken die boerinnen zich toch bespottelijk!
De menschen zullen dan tech altijd menschen
blijven! Ziet nochtans de \ lieve lentezon_ : met wat
gullen lach begroet zij , zonder onderscheid al deze
menschenkinderen, en noodigt hen tot vreugde uit
Doch wet gemompel gaat er boven die vlottende
volkswolk op! ...
Hoort gij die machtige stern in de verte dreunen?
Ziet, claar schittert de zon in het gouil der kruisbanier! Ziet, hoe die honderderi ruiters, op hunne
kloéke akkerpaarden eenen ontzaglijken kring beschrijvencl , in vollen galop rond die kruisbanier
rennen !
Daarachter komt het, beeld van den Salvator
Mndi statig uit de helling op; eene ontelbare menigte
priesters volgen het in witte koorhemden. Naast -en
achter-hen beweegt eene dubbele rij brandende flambeeuwen, die het Allerheiligste vergezellen, in eene
fonkelende remonstrantie, onder eenen rijkbehangen
troonhemel, door eenen grijzen priester gedragen..
-Talrijke vanen wapperen op den adem van den
lentewind, ter-wij1 een ontzaglijk mannenkoor het
luchtruim als vervult met geestelijke zangen.
Zangers uit verwijderde oorden,
Die nog nooit elkander hoorden,
Paren hier hun hart en stem
Om de heerlijkheid van Hem,
Die atom en steeds gelijk is,
Van wien aarde en hemel 't rijk is,
Af te malen met den gloed,
Die den Seraf zingen doet.

Daar heeft de stoet de hoogte bereikt! De priesterschaar staat stil. Het gezang houdt op; het gemom
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pel sterft allengskens boven de volksmassa uit, en
door het uitgestrekte veld hoort ge de zoete tonen
der zilveren altaarschel weerklinken. Zoo ver het
oog reikt, ligt de menigte met ontdekten hoofde ter
aarde gebogen; de paarden staan als vastgegroeid
in den akker. 't Is het plechtig oogenblik der zegening met het Allerheiligste!
Nu opgepast, want de paarden komen op ons
aan! — Langs hier? Waarom volgen zij niet liever
,den weg? — Nu, lieve lezer, ik vergeef u die vraag ;
gij hebt zooveel te zien gehad, dat gij zelfs niet
bemerkt hebt, hoe wij ook ons om geene wegen
hebben bekreund, maar dwars over rogge-, tarwe-,
ja, sloorvelden zijn heengestapt !
Dit moge u verwonderen of niet; er zijn nog
andere groote geesten over verwonderd geweest.
'Geen landbouwer verzet zich tegen dat gebruik; hij
zaait, wat de aard van zijnen akker meebrengt, en
de processie volgt hare baan, door goed weer en
door slecht, dwars over het veld. Vreemdelingen
zeggen : « 't Is zonde! Zie, hoe dat welig graan onder
de voeten getrapt, verpletterd wordt! Zie, hoedie
paarden met hurine breede hoeven den akker door ploegen en de aardkluiten over de hoofden , der rui ters heen doen vliegen ! D '---- De Ilakendovenaar
denkt er anders over, en zoo gij eene maand na de
begankenis (I) nogmaals het dorp bezoekt, zou hij
u met fierheid langs de processiebaan leiden en u

(I) Waarom wordt dat woord, vanouds bekend en voortdurend heel
Belgie door gebruikt, in onze woordenboeken niet opgenomen ? — Zeker
omdat de begankenis in Holland niet meer in zwang is ? — 't Is eene
bedevaart naar eene bepaalde plaats van velen op denzelfden dag. De
begankenis verschilt van de processie, daar, gelijk in deze, de bedevaarders
niet noodwendig samenreizen en door geene geestelijkheid worden opgeleid. — KILIAEN geeft : Be-ganckenisse. Adaus, accessio,congre.ssus...
Zulke begankenisse-n worden b. v. gedaan naar Hakendover, Montenaken, Stokrooi, Helchteren, St Huibrecht-Lille, Hammont, enz., enz.
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zeggen « Zie! waar gij thans die vette korenhalmen
zich verheffen, die kloeke sloorstammen bloeien ziet,
zag het er over eene maand uit als ginds in de straat.
Jaar vOor jaar wordt mijn akker hldus-door den gezegenden volksdrom overloopen; maar, God dank! mijn
graanzolder krimpt er niet van. » En dan zou hij,
u met eene diepe overtuiging de volgende geschiedenis verhalen
« Eens had een boer, wiens land met prachtigen
tarwe prijkte, zich tegen den doortocht der processie
verzet, zijnen akker met doorntakken afgetuind, en
zelfs de gewapende macht ingeroepen, om dien te
bewaken. En over die daad van vooruitzicht tevreden„
ging hij na de plechtigheid naar huis, in zichzelVen
zeggende « Onnoozele bloeden, die zoo hunnen
oogst laten vertrappelen! Wij zullen eens zien, wie
het verst zal komen, ik met mijn gezond oordeel
of zij met hun dom bijgeloof. — Maar alle zegen
lwmt van boven. De oogsttijd brak aan, en terwiji
de gulden korenaren der omliggende akkers onder het
gewicht der rijpe graankorrels bogen, verhieven die
van den verwaanden boer haar hoofd nog stijver,
dan over eenige maanden haar meester. Schom (1) en
stroo was alles wat hij inoogstte.
Doch terwijI wij hier stonden te kouten, is de
volksmenigte allengskens verdwenen; in de verte ziet
ge nog - gansche scharen Tienenaars aftrekken, en
in het dorp hoort ge.... vedel en bas en fluit en trommel, want eens de processie geeindigd, begint de
kermis. Deze te beschrijven valt echter in mijn plan
niet ieder weet, wat eene boerenkermis meebrengt.
D. CLA ES.
Namen.

(i) Eene soort van sterk gras, waarvan de aren, onder den vorm van
bruinroode pluimen, bijna zoo hoog worden als de tarwehalmen.
Komt misschien ,
natte zomers slaat de schom gemakkelijk in 't graan.
van fr. chaume.

Peter Benoit

ZEZEZZISITIVA
EEN VLAAMSCHE MEESTER.

ETER BENOIT is de eeuwigheid ingegaan en
de onsterfelijkheid van den tijd.
Nevens Conscience rust zijn stoffelijk
hulsel , nevens Conscience zal zijne gestalte rijzen
in de dankbare herinnering van zijn y olk. Want,
gelijk Conscience, is hij stichter, vader, schepper
geweest, de stichter, de vader eener nieuwe richting;
de schepper van de Vlaamsche school der toonWat Conscience heeft gedaan voor de letterkunde,
dat heeft Benoit gedaan voor deze hemelsche kunst :
de muziek.
— Het is steeds het oude sprookje, zouden wij
met Dr Schaepman zeggen, het sprookje van de
schoone slaapster in het bosch. — Waar sliep de
schoone dieper dan in ons vervallen Vlaanderen,
toen Conscience ze wakker kuste, tot bewustzijn
bracht, bewustheid van hare erfelijke kracht, van
hare frissche jeug'd, van hare kloeke, gezonde volkomenheid ?
Anders ging het niet met de muziek. Ook zij
sluimerde in onze stille, eenzame, weemoedige gouwen,
in 't diepe van den verren, grauwen hemel, vol
poezie en droomen, in 't nevelachtige van 't verschiet,
in onze dorre, uitgestrekte heide, in 't wilde ruischen
van de schuimende baren onzer woeste Noordzee.
Maar de verwekker kwam : deze, die het machtige
woord bezat, het woord van leven en liefde. En
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hij schonk Leven, schonk ontwaking, schonk herboring: Want hij was de man van e6n gedacht en
van een' gevoel.— Geldof in zijn yolk, in de
toekomst van zijn yolk, dat was de -gedachte, de
toewijding zijns levens. En het gevoel? Eene innige,
nooit vermoeide, nooit voldane liefde.
DAt is de eenheid, de grootschheid van dit leven.
Daardoor is deze gestalte groot onder de grooten
daardoor is hij de onsterfelijkheid ingegaan.
Dat ook heeft het yolk in zijne kinderlijke ,halfbewustheid gevoeld, en daarom ;heeft het aan zijnen
grooten zanger deze koninklijke begrafenis bezorgd,
die het ook bezorgd had aan zijn gelietden schrijver.
Want het yolk is dankbaar en het voelt juist.
Andere schrijvers zijn gekomen na Conscience,
zijn getreden in zijne voetstappen, hebben hem
misschien overtroffen in kunst, in talent, in behendigheid. Toch blijft Conscience de eerste, de meest
geliefde, de meest gevierde — en met recht.
Zoo ook zal het zijn met Benoit en, wat het
kunstoordeel van het: nageslacht moge wezen, de
liefde van zijn yolk is hem verzekerd, en met hetzelfde recht : omdat deze kloeke, stoere zoon van
Vlaanderens beemden zijne moeder, )de Vlaamsche
aarde, de Vlaamsche spiaak, met oprechte, onge -.
stoorde, onbewimpelde liefde heeft bemind, met
gansch eene levenstoewijding, in het volste zelfvergeten, de volkomenste onbaatzuchtigheid.
Zou dit zelfvergeten, die onbaatzuchtigheid niet
juist de oorsprong zijn van zijn roem, de oorzaak
van zijn slagen in de kunst ? Is het zoo zeker dat
anderen, door fijner ontwikkeling, hooger zullen
stijgen, zijn luister overtreffen?
De kunst blijft altijd liefdezaak, hooger leven.
Hoe hooger de bezieling, hoe erhevener de gedachte,
hoe heerlijker de 'kunst. Waar Zou Benoit eene
hoogere bron van ingeving en bezieling gevonden
hebben, dan in zijne vaderlandsliefde, in zijn ver-
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trouwen op de toekomst van zijn y olk ? — Wederom
gelijk bij Conscience.
Licht valt de vergelijking : Conscience bezat eene
grondige kennis van den Vlaamschen grond, • van
het Vlaamsch gemoed, van het Vlaamsch verleden.
— Die kennis, bij Conscience, sproot nit zijne liefde.
Door liefde alleen komt men tot voile kennis.
Wie heeft de innige poezie van ons land, van
onze heide bij voorbeeld, dichterlijker bezongen - dan
de schrij ver van De Loteling en Rikketikketak?
Ook Benoit was gevoelig voor het natuurschoon
van ons Vlaamsche land — getuige daarvan zoo
,menig pereltje : het droomachtige, poetische Limburg
in de Negen Provincien, » zijn Denderliedeken, de
frissche koren van het derde deel der Schelde, het
begin van den Oorlog. Bij den toondichter, wel is
waar, heerschte een vrijer, blijder toon; zijn tempetament en dat van Conscience waren verschillig ;
maar de familietrek blijft, het beg-rip van het Vlaamsche
poezieschoon.
Hetzelfde met het Vlaamsch gemoed, met het
grootsche Vlaamsch verleden. — Wie trok weer
de aandacht, de bewondering op de helden van den
voortijd, op de gestalten van Breydel en De Coninck
en Artevelde ? Was het niet de onvergetelijke
Conscience ?
Benoit heeft geene andere helden bezongen, en
met welke meesterschap, met welke overtuiging, met
welke meesleepende kracht! De Schelde is onder dit
opzicht zijn heerlijkst gewrocht. De diepte van Lucfer
schuilt er in , de frischheid van 't begin van den
Oorlog, en het einde van het tweede deel werd niet
overtroffen in stijgen van effekt.
0! die eerste uitvoering van de Schelde,op het
theater van Antwerpen op 22 Februari 1869 ! welk
onvergetelijk schouwspel, welk ongeevenaarde en
koninklijke triomf! Ditmaal veroverde Benoit eene
heerschappij, die hem niet meer zou ontgaan.
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Kalm en koel was de zaal in 't begin der uit,
voering, voor een gedeelte zelfs vijandig. Wie was
deze Benoit, die met den o,uden slenter Wilde afbreken? deze vreemdeling van den boord der Leie,
die _ den Scheldezonen de les kwam spellen? deze
hervormer, die het yolk, de kunst zocht te brengen
op nieuwe, onbetreden banen? — Er heerschte electriciteit onder de aanwezigJen, vooral onder de zangers en zangeressen van de koren, die, vol geestdrift voor den meester, geerne voor hem in het
strijdperk waren getreden. — -De overheden waren
daar in eene logie, zij, die over Benoit's lot beschikten.
Velen -waren hem niet gunstig. Ook Conscience
was daar, Conscience, die eenige weken' te voren
zijne twee zonen ten grave had geleid, maar in een
Vlaamsch hart spreekt de liefde tot de moeder ons
aller -gemeene moeder — nog luider dan de innige
teederheid voor het kind-. Conscience was daar
voelend dat een beslissend oogenblik ging slaan
voor de Vlaamsche beweging, voor de toekomst der
kunst,.
Ja, eene drukkende, zwangere lucht vervulde de
zaal, als voor het losbersten van een onweer doch
naarmate de uitvoering vorderde, veranderde zichtbaar, voelbaar, de houding van het publiek. Allengskens, meer en meer kwam het in gisting : men zag
die zaal, om zoo te zeggen, opkomen_; totdat het
ineensmelten van al de strijdende krachten tot een
grootsch slot- en triomfkoor, bij 't einde van het
tweede deel, iedereen in vervoering bracht, in geestdrift, in verrukking; totdat Benoit, met het koninklijk
gebaar van een veroveraar, zijn maatstok .neerlegde,
en, geleund op het gestoelte, solisten, koren, orkest,
alles alleen liet voortvaren, weggevoerd door de
geestdrift van een alles overheerschend triomfgevoel.
De slag was gewonnen! Niet alleen de slag?
dien de Schelde verbeeldde, de zegepraal over de
vreemde overheersching in , 't verleden. Neen, die

EEN VLAAMSCHE MEESTER.

363

zegepraal was hedendaagsch, was werkelijk geworden : Benoit was meester van de Antwerpsche harten,
de Vlaamsche muziek was geschapen, eene schitterende loopbaan geopend.
Nooit misschien beleefde Benoit eenen meer
beslissenden dag. En nochtans wat al schoone dagen
in dit leven, -tot aan zijn iaatsten triomfdag : de
betooging vOOr het stadhuis in 1897. Immer en immer
kwamen de genootschappen aan, uit alle deelen des
lands opgestaan, met vaandels en muziek, — de groot-sche tonen van zijn eigen muziek. Aan een venster
stond de grijze meester, nog in al de kracht van zijn
forsig lichaam, van zijne worstelaarsnatuur, met zijn
breeden, machtigen kop, toegejuicht als een koning„,
door de voorbijtrekkende scharen, over het verwezenlijken van zijn droom : het verheffen der Vlaamsche muziekschool tot Koninklijk conservatorium. En
immer en immer weerklonken de geestdriftige « Hoera's, Hoera's » van zijn : « Strijdkreet
Toen ging in Antwerpen de zon onder, die
over Antwerpen was opgerezen.
Met fierheid mogen de Antwerpenaars er op
wijzen dat Benoit hun bijna al zijne triomfdagen te
danken had. Immers in onze stad had de allereerste
groote uitvoering zijner werken plaats.
Het was de 24 April 1864 — wij zijn verre nog
van de overwinningen der jaren 69 en 97. — Vreemd,
.onbekend was de Vlaamsche jongen in zijn vaderland teruggekomen, na Duitschland bezocht te hebben,
dank aan zijne reisbeurs van den Roomschen Prijskamp ; na een armoedig bestaan gevonden te hebben
te Parijs, als orkestmeester in Offenbachs Bouffes
parisiens. Wonder genoeg, bij de tonen van die spotzieke, wulpsche muziek, had Benoit zijn grootsch godsdienstig- gewrocht ontworpen en uitgewerkt, zijne
Quadrilogie, zijn Requiem. — Wie zou zich den
onbeholpen, onbekenden toondichter aantrekken, hem
begrijpen, bijstaan, waardeeren ?
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Maar in onze stad leefde toen een wezen, dat
men later Antwerpens goeden Engel noemde, en dat
zeker de goede engel van Peter Benoit mag worden
genoernd. Constance Teichmann was ,niet alleen eene
heilige, die hare ziel laafde aan de hoogste godsvrucht,
in de diepste menschenliefde, zij was ook, zij was misschien allereerst eene begaafde- kunstenares.
« Mijne -broeders_ de kunstenaren » vindt men
gedurig onder hare, pen in de uitboezemingen die
zij het papier toevertrouwde. Dit waren bij haar
niet alleen woorden, maar vruchtbare gevoelens vol
werkelijkheid en kracht. onder deze, kunstbroeders
Was Been een haar lief gelijk Benoit.
Zij dan bezorgde hem de eerste uitvoering zijner
werken, onder zijne leiding, in de zaal der Cite, ten
voordeele -van haar kindergasthuis; en zij ook zong,
zooals naar gewoonte, de solo's. — Wij hooren hare
stem nog, deze stem ,zoo zuiver, zoo hemelsch, zoo
rein, als de ziel zelve van dit bevoorrecht wezen ;
deze stem,' die zonder geweld, als van zelf, vloeide;
die, ten hemel steeg als een gebed er, de gemoederen mee voerde ; die een was met ,het eenvoudige,
zelfvergeten voorkomen, met de ideale, bijna boven,
Zij deze herinnering 'ons toeaardsche gestalte.
gelaten.
Andere uitvoeringen volgden, immer met stijgenden bij val ook in ,Brussel werd de Quadrilogie uitgevoerd. In de zelfde stad bracht , men den Lucifer ten
gehoore (1866), en dit vestig-de.voor goed de aandacht
op Peter Benoit. \Vederom was Constance Teichmannde solozangster met Valentine Ledelier, met de Heeren
Warnots" en Goossens.
Eindelijk in r867 werd Benoit door het Antwerpsche meetingbestuur aan het hoofd gesteld van
de Vlaamsche muziekschool, dank vooral aan de
rustelooze: bemoeiing van Constance Teichmann, die
haren invloed bij de raadsleden deed gelden.
In 187 1-7 2 gelukte- zij er ook in hem de leiding
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te doen toevertrouwen van 't oksaal der Onze Lieve
Vrouwekerk. En op 3 April 1872 had zij het innig
geluk haren vriend tot de H. Tafel te geleiden,
hem zijnen Paaschplicht te zien vervullen.
Hier is wel de plaats te spreken van Benoit's
godsdienstige en kerkelijke muziek , hem eens te
meer, onder opzicht van godsdienstig _gevoel, met
Conscience te vergelijken.
Weer is de verwantschap treffend.
Niet meer dan Conscience, stelde Benoit zich
een ingebeeld Vlaamsch geslacht voor, beroofd van
geloof, ontworteld aan 't verleden. Ten voile erkende
hij de godvruchtige stemming van onzen stam. In
den buitenjongen van het stille Vlaanderen, leefde
nog het aloud geloof, zoo moeilijk uit te roeien.
Vijandig was Benoit niet, is hij nooit geweest; maar
uit zijn omgang met lichtzinnige Franschen was hij
onverschiilig geworden vooral uit zijn verblijf in
Duitschland waren hem eenige onsamenhangende wijsg-eerige theorieen en machtspreuken bijgebleven, die
zijn geloof benevelden, die hem, eilaas ! tot in den
dood nog omstrikten.
Godsdienstige muziek heeft hij zeker geschapen.
Of er van kerkelijke muziek, in den eigen zin van
het woord, mag spraak zijn, valt meer te betwijfelen.
Het werk dat, volgens ons, van het diepst godvruchtig gevoel getuigt, is zijn Drama Chris/4 in 1872
gecomponeerd en uitgevoerd, bij de onthulling -van
Guffens' en Swerts' muurschilderingen in St-Joriekerk. Toen de meester dit stuk verveerdigde, stop
hij nog heel en al onder den invloed van Constance
Teichmann.
Het laatste groote oratorio van Benoit was zijn
Oorlog, op woorden van _den onvergetelijken Van
Beers, tweemaal in Antwerpen uitgevoerd : eerst in
1873, ter gelegenheid van het Nederlandsch congres,
en later in 1876, toen Benoit een grootsch festival,
in den aard van de Duitsche muziekfeesten, bestuurde.
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Met den Oorlog was het drietal van 's meesters
groote Vlaamsche stukken voltooid. Wat later kwam,
waren enkel cantaten, gelegenheidsstukken, onder
andere de Rubenscanlate (1877).
Willen wij nu een algemeen oordeel vellen op
Benoit's muziek, dan moeten wij eetst het portret
van den )rncuter schetsen.
Benoit was de volbloedig-e Vlaamsche jongen,
struisch, sterk, vol mannelijke kracht, fiere onafhankelijkheid, een temperament uit den heele, zonder
halve tinten, zondei ziekelijke droomerigheid, zonder.
ruw misschien, )maar kloek en
gezochte fijnheid
cond. Niet anders is zijne muziek men zoeke er
niet de mystieke bekoorlijkheid van een Memling of
-van eenen Tinel. Neen, Benoit's muziek is de voile
overbrenging in klanken van Rubens' forsige kleuren, geweldige groepeering, ruwe kracht ; maar,
zooals Rubens, bezit hij ook wat het teeken is van
1't genie, de waarborg der onsterfelijkheid : het leven,
het alles overheerschende, alles in de schaduw werpende Leven.
Vreemd mag het schijnen, maar deze Westvlaming, deze zoon van Harelbeke, hoorde beter thuis
in de stad van Rubens en Jordaens, in de stad der
kleurige Vlaamsche meesters, dan in de mystieke, middeleeuwsche wereld van Mending en Van Eyck.
Zijn Westvlaamsdhe oorsprong had hem gedoopt
met deze innige, onuitroeibare verkleefdheid aan den
grond, die 't kenmerk is van de Westvlamingen —
zij zijn nog de zonen van dezen, die met den grond
communiceerden vO6r den Gulden Sporenslag; maar
Benoit's vernuft, zijn geest, zou maar in voile fleur
ontluiken op een ander veld, bij de richting der
Renaissance, van bet voile, gloeiende, soms vleeschelijke levensgevoel. Vooraleer Antwerpen to bewonen,
was Benoit reeds de geestesbroeder van heel het
-vorstelijk geslacht der Antwerpsche penseelmeesters.
Door eene schikking der Voorzienigheid heeft
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"hij ook onzen geboortegrond betreden. En door
dezelfde beschikking verwachtte hem hier de geest,
de overlevering van Conscience's vruchtbare werkzaamheid. Immers uit onze stad was de dageraad
opgegaan van het heropwekken onzer letterkunde.
Nu rusten deze twee vaders, deze twee weldoeners van ons yolk, zijde aan zijde, op denzelfden
,doodenakker, in denzelfden Antwerpschen grond.
Omgloord door het leven zijner scheppingen, is
Benoit, zooals wij het in 't begin zeiden, het eeuwige
leven ingegaan en het onsterfelijke leven van den tijd.
Rust zacht, geliefde Meester, rust nevens den
-gevierden schrijver, wien wij zooveel verschuldigd
zijn, die dezelfde helden, hetzelfde ideaal bezong, en
die slaapt in dezelfde glorie.
15w leven, o Vlaamsche zanger, is een schoon
leven geweest. Uwe taak was de taak der edelen,
en grooten, en goeden. Gij hebt ze wel volbracht. —
Eene vlekkelooze onbaatzuchtigheid, een vol zelfvergeten, de gansche toewijding aan een gedacht en
aan een gevoel zijn de kenteekens geweest van uwe
loopbaan, van al uw willen en trachten. Moge uw
voorbeeld vruchtb,aar zijn! Moge op uw graf een
gansc' h geslacht kloeke mannen opstaan, met fierheid in 't gemoed, offerveerdigheid in 't hart en in
de ziel die brandende liefde, die noch maat noch hinderpalen kent, waar het geldt de Waarheid, de
Schoonheid te dienen, God in een woord, God in den
evenmensch, of in dit heiligste onderpand van 't eeu-wig _vaderland, ons vaderland der aarde !
M.-E. BELPAIRE.

Antwerpen, 18 Meer/ 1901.

CONFESSIONEEL, INTERCONFESSIONEEL,
NEUTRAAL.
Een woord over de jongste beweging in de Duitsche
christelijke Beroepsvereenigingen.

N Duitschland staat de ontwikkeling der 34 christelijke

beroepsvereenigingen , ChristEche Gewerkvereine» op
e'en keerpunt. Het ontstaan 'dezer vereenigingen dagteekent van 1894. In het verloOp van zes jaren hebben ze zich,
door de- kindsheid heengeworsteld, en in zake van regeling
der verhoudingen tusschen kapitaal en arbeid,, r i evens de
socialistische « Sozialdem okratische Gezperkschaften » en de libe:
rale « Hirsch-Dunkersche Gewerkvereine » (1868), burgerrectit
verworven. Op Ben November 19oo werd in'Keuien hun verbond s« Gesamtverband » in het leven geroepen.
Een keerpunt in een ontwikkelingsproces brengt immer
strijcl. mee. Hier ook werd gestreden, het welzijn van clen,
werkman was de inzet vriend,en vijand was er mede bempeid.
In deze verhandeling beoogen wij ,e en e schets dier beweging te ge -yen. Deze schets zal bevatten : I.. De voorstelUng
van het voorwerp van den strijd. II. Een , verslag over de
voornaamste feiten die den strijd kenmerken. Eenige
opmerkingen aangaande de bisschoppelijke brieVen van Fulda
en Freiburg (i).

(1) Dit artikel heeft persoonlijk ingewonnen inlichtingen, en de verger
aangeduide geschriften tot grondsiag. — In Belgie en Frankrijk verwezen
naar deze beweging :
V. BRANTS, Professor aan de katholieke hoogeschool ; La Reforme
sociale,,16 Dècembre 1900, bl. 892-893.
G. BLONDEL: - Ibid. bl. 948.
24.
H. LAMBRECHTS. - Revue soczale catholique, t er Nov. 1900,
Bon DE TRANNOY, - Revue Generale,, Nov. 1900.
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I.
Wat moet het karakter zijn der Diuitsche « Christliche
Gewerkvereine? >> Dat is de vraag. Met andere woorden : wat
beduidt het denominatief « chi/is/lick » dat deze sBeroepsvereenigingen in het vaandel voeren? Is het negatief op te
vatten, of wel in streng positieven zin
De eene meening luidt : « christlich » moet beteekenen
interconfessioneel, ja zelfs paritetisch, neutraal.
De andere : « chrisilich » mag niet anders beduiden dan
» christkatholisch», uitsluitend katholiek.
Interconfessioneele Beroepsvereenigingen zijn zulke, die
zoowel evangelische als katholieke werklieden aannemen, en,
die de godsdienstige overtuiging hunner leden buiten rekefling laten.
Neutrale « Gewerkvereine » zijn diegene, waarin iedere
arbeider, van welke partij ook, plaats zou vinden, mits hij
slechts de in de natuurwet aangeschrevene waarheden
bestaan van 6en God, bestaan van de zedelijke en rechterlijke
erkenne. Hier is christen zooveel als, niet-goddeloos,
orde
niet-materialist, niet-socialist. Men kiest een standpunt waarop
alle werklieden zich vereenigen kunnen; men neemt als
richtsnoer beginselen, die de stoutste arbeider, zoo hij het
doet in theorie, dan toch inderdaad nog niet verwerpt, men
plaatst zich in de zuiver natuurlijke orde. Zoo is « christlich
niet-goddeloos, omdat de natuurlijke orde God en zedelijke beginselen erkent;
Zoo is « christlich_»
niet-socialist, omdat de natuurlijke beginselen de materialistische wereldopvatting van het socialismus veroordeelen.
Zoo is « chrisilich » ook
niet-confessioneel, omdat de bespreking der hoogere waarheden tot de zuiver natuurlijke orde niet behoort.
Zoo is « chrisilich » neutraal, omdat zulke Beroepsvereeniging in ieder harer leden de bijkomde bijzonderheden uitsluit,
en alleen die hoedanigheid eischt, die aan alien gemeen is.
Hier dient tevens bijgevoegd, dat in eene neutrale
Beroepsvereeniging de godsdienstige overtuiging van om 't even
welk lid, noch door woord, noch door schrift mag gelaakt
worden. « Chrisilich » heeft hier eene negatieve beteekenis.
>>
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Interconfessioneel zijn reeds de Christelijke Beroepsvereenigingen. Onder de 152.615 leden die zij tellen, zijn ongeveer
12000 protestantsche werklieden.
Neutraale Gewerkvereine bestaan er nog niet. Tot hiertbe
worden zij nog maar als een doel, als een erstrebenswerthes
Ziel voorgesteld.,
Zoolang het socialistische heir de « Sozialdemokratische
Gewerkschaften » tot politieke doeleinden gebruikt en deze
belet het gemeenschappelijk louter ceconomisch standpunt
in to -nemen, zoo lang, zeg ik, blijft de neutrale Beroepsvereeniging een hersenschim. Dit verhindert echter niet dat
n een gegeven geval reeds van -stonden aan beide groepen
tot het regelen -hunner,belangen tegenover de bazen 2oudensamenwerken, - daar althans, waar het gevergde de christelijke
rechtvaardigheid geen afbreuk doet, en de middelen die, men
in het werk stelt, met de christelijke beginselen niet strijdig
zijn. Voorloopig zou dit zelfs een goede overgangsmaatregel
wezen (i).
Deze eerste richting 'heet de « Gladbacher Ri chtung » of
richting van Munchen-Gladbach. Dr A. Pieper, en de andere
hoofden van het «- 'Volksverein » in Munchen-Gladbach,
Dr Lieber, Prof.' Hitze, en meest al de leden van het Centrum
zijn haar toegedaan.
De- hoofdgedachte die hun streven beheerscht, is dat de
Gewerkverein » eene zelfstandige inrichting is met bloot
oeconomische -strekking. Zijn voornaamste, zijn .eenige taak is
den huishoudelijken stand der werklieden to verbeteren. Uit
dit oogpunt beschouwd, is, zeggen ze, de interconfessfoneele
en neutrale Beroepsvereeniging
n',Theoretisch gerechtvaardigd. Eene ceconomische inrichting heeft met den Godsdienst slechts in zoo verre betrekking,
als deze grondslag en voorwaarde is van alle degelijke ontwikkel,ing. Het Geloof in God, 'en het erkennen van, de
beginselen der zedelijke en rechterlijke orde,, vormen dezen
grondslag.
Praktisch, mogelijk.
Interconfessioneel zijn reeds
de Bauernvereine (Boerenbonden); de Unternehmerverbeinde

Vgl. Christliche Gewerkvereine.
bl.

27 en bl .

MUNCHEN-GLADBACH, 1900,
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<ondernemersbonden), de Zwangsinnungen der Ilat4werker
,(handwerkersvereenigingen), zijn neutraal : evenzoo de Dusseldorfer Baugesellschaft. Hare leden, katholiek, protestant, en
socialist, regelen in vrede de voorwaarden van den arbeid.
3. Praktisch noodzakelijk. — De huidige toestanden dwingen er toe. Langs dezen weg alleen is het nog mogelijk de
ware beginselen allengskens ingang te doen vinden bij hen,
die er nog vatbaar voor zijn. Zie maar, hoe de godsdienstige
eenheid onder het yolk te niet is. Het grootste gedeelte der
Duitsche bevolking niet katholiek, en onder hen, die den
naam van katholiek dragen, is het getal dergenen bij wie
de leer van den Zoon Gods in vleesch en bloed overgaat,
uitermate gering.
In het gansche Rijk zijn nu ongeveer 4.958.845 werklieden
'van 18 tot 6o jaren; werklieden bijgevolg die eene Beroepsvereeniging kunnen bijtreden. Ondanks al de pogingen der
socialisten zijn slechts 589.473 arbeiders in de « Gewerkschaften»
ingelijfd. Is het dan niet billijk dat men om de groote schaar der
anderen te redden, dat middel in de hand neemt, dat nog alleen
overblijft, dat men ze vereenigt rondom die beginselen welke
alien nog aankleven, omdat ze in het hart van den mensch
geschreven staan, de beginselen der natuurlijke, goddelijke
orde? In de huidige samenleving zijn deze beginselen in zoo
verre zij tot het gebied der ceconomie behooren, nog niet
geheel over boord gesmeten. Erkent zelfs de ergste socialist
niet, dat men een wettig gesloten verdrag eerbiedigen moet,
daar hij dengene die het verbreekt en hem schade toebrengt
voor het gerecht daagt ? Zoo men dan aan deze uiterste lijn
niet post vat, zoo men strengere beginselen als richtsnoer
vergt, en wacht totdat de onverschilligen voor deze ingenomen
-woiden, dan laat men den vijand het voile veld vrij. Gaan de
katholieken hier niet neutraal te werk, sluiten zij zich op
in het Separatisme, dan blijven zij zonder kracht, zonder
invloed.
Daarbij de werkman zoekt naar _een veiliger stoffelij
bestaan. De grondgedachte der Beroepsvereenigingen is eene
zoo , groot mogelijke macht in het leven te roepen, om de
vertrapte vrijheid van den werkman door den overmachtigen
baas te doen eérbiedigen. Een alleenstaande groep kan dit
Piet. Trots al zijn worstelen moet hij toch ten langen laatste
voor de in bonden vereenigde patronen het Onderspit delver.
Waarom dan langer de krachten verdeelen ? Is niet het belang
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van dezen werkman het belang van genen ; de vrijheid van,
den eenen, de vrijheid van den anderen ? Vele werklieden
blijven buiten de Beroepsvereenigingen. omdat de onderlinge
twist der verschillende groepen hun tegen de borst stoot.
Waarom niet een bond die zich over gansch Duitschland
uitstrekt, die alle werklieden omvat en wiens rechtvaardige
eischen niet zoo licht in den wind-geslagen worden?
Dus in de gedachte der neutrale Gewerkvereine streven
naar deze Beroepsvereenigingen, is streven naar een bij deomstandigheden passend doel.

Toch heeft dit plan der _neutraale Beroepsvereenigingen,
menigeen geergerd. Geleek dat niet op een verbroedering metden vijand ?
Onder degenen, die minder hartstochtelijk en meer met
bewijzen tegen deze meening zijn opgetreden, staan Fr. v.
Savigny en Dr Fr. Kempel op den voorgrond.
In een geschrift; getiteld : « Christliche oder neutrale
Gewerkvereinsbewegung (I) (beurtheilt an der Hand des Rundschreilns Rerum Novarum und des Hirtenschreibens der
preusz Bischae. — Mainz. Kirchheim. No':'. i9oo), heeft
Dr Kempel met de interconfe_ssioneel,e en neutrale Beroepsvereen-c.),-ingen Been vrede, omdat het huidige Gewerkvereinswezen, op zichzelf beschouwd, te veroordeelen is als zijnde
eenvouilig een bijverschijnsel van het moderne Industrialisme,
dat m( t de natuurlijke en positief-christelijke orde der samenleving in strijd ligt (bl. 87, en passim).
Sc :rijver veronderstelt klaarblijkelijk dat het Gewerkvereinswezen het moderne Industrialisme vergezelt als eene eigenschap ( ie uit het wezen der zaak voortvloeit en dezer gebreken
deelt. I )it is echter niet juist. Industrialisme-en Gewerkvereinswezen zijn beide de vrucht van het Liberalisme; doch het
kapital ,;me van eene onbeteugelde, het Gewerkvereinswezen
vrijheid dieihet geschonden recht thans
van verdrukte
e
wedereischt (2). Beide staan dus lijnrecht tegenover elkander.,

(I) [)it work is het lezen niet meer waard, zijne 163 bladzijden zija
thans zonder beteekenis.
(2) Vgl. Lujo BRENTANO : Die Arbeitergileten der Geg-enwart,.
Band. Zur kritik der Gewerkvereine, bl. 26.
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Ook staat deze strijder om zoo te zeggen alleen. De groote
meerderheid der tegenstrevers van de onzijdige beroepsvereenigingen deelt de meening van .B° n . Fr. von Savigny,
vroeger Regierungsassessor in Berlijn. Deze vergt streng katholieke inrichtingen, ontwikkelde « Arbeitervereine » (werkmanskringen). Hij teekende zijn plan in « Arbeitervereine und
Gewerkschaftsorganisationen im Lichte der Encyclica Rerum
Novarum (i). De grondgedachte der Beroepsvereenigingen
huldigt hij als zonder twijfel gerechtigd (bl. 3), maar besluit
tevens met overtuiging : » De Beroepsvereeniging alleen
volstaat niet. » Het heil ligt in de « Arbeitervereine >> deze
zijn in staat en geroepen den werkman, den ganschen werk_man, ook naar den stoffelijken kant zijns levens te beveiligen.
Daarom, geene interconfessioneele inrichtingen, maar aangroeiende en bloeiende « Arbeitervereine. »
De Beroepsvereeniging volstaat niet :
1. Het handhaven der zedelijke beginselen is door niets
verzekerd.
2. De « Gewerkschaften » beantwoorden niet aan de very achting ; hetgene zij tot stand brachten kan op andere wijze
bewerkstelhgd worden.
3. Hun doel is eenzijdig; daar zij hunne kracht alleen.
op het stoffelijk welzijn richten, laten zij het gemoed van den
werkman onbevredigd.
4. Zij stellen hem weerloos bloot aan de verleiding, ja
zelfs aan het gevaar zijn geloof te verliezen.
Het heil ligt in de « Arbeitervereine », in de werkmanskringen :
1. De zuiver katholieke beginselen zijn hun grondslag,
2. Zij zijn in staat, door ondersteuning; — ziekenbeurzen,
enz., datgene te doen wat de Beroepsvereenigingen uitvoerden,
en niets belet hen evenals deze, het loon en het arbeidsverdrag te regelen.

(i) Dit schrift verscheen in eene eerste uitgave in het tijdschrijft

MiErkzsche Ifirchenblatt (Berlijn), juniduli 1899; en werd met eenige
veranderingen, q als manuscript gedruckt. » Berlin-Germania-Ac4iengesellschaft fur Verlag u,id Druckerez. — Dr Kempel, heeft de artikelen
van het Illirkische Eirchenblatt, op bl. 1J9-135 van zijn werk overgedrukt. Naar alien schijn heeft hij het vlugschrift niet onder de hand
lunnen hebben.

374

DUITSCHE BEROEPSVEREENIGINGEN.

3. Zij zijn niet eenzijdig; zij bemoeien zich met den ganschen werkman : beveiligen hem voor het tijdelijke en sterken
hem in de hoop op het eeuwige.
4. De verdeeling, die in het land in zake van Geloofs--belijdenis heerscht, is juist een spoorslag tot het tot stand
brengen van zuiver katholieke inrichtingen. Krachtige wederstand heeft grooter en duurzamer gevolgen dan de best
gemeende toegeeflijkheid.

Von Savigny's bewijsgronden zijn, ingezien de omstandigheden, niet onaantastbaar. Doch wij geven alleen eene
schets, het ligt in ons plan niet iets te beslissen. Nochtans tot
opheldering van de gedachte der « Gladbacher Richtung
dient nog een punt te werden aangeraakt. De hoofdoorzaak
waarom de interconfessioneele en neutrale Vereenigingen bestreden werden is, dat zij het godsdienstige in den werkman
verwaarloozen (vgl. v. Savigny, bl. 14). Zelfs heeft men gemeend, dat zij de « Arbertervereine » wilden verdringen, als
hadden deze in de toekomst geen reden meer van bestaan.
Dit is echter misverstand. De « Gladbacher Richtung » wil
een algemeenen bond, met een ceconomisch doel, een bond
die, voor alle werklieden open staat. Behoeft zij daarom eene
andere inrichting, , met bijzonder godsdienstig karakter te
verdringen en behoeft de werkman, die eene,Beroepsvereeniging bijtreedt,,den « Arbeiterverein » te verloochenen? Geenszins; integendeel; « Arbeitervereine » blijven noodzakelijk. De
katholieke werklieden zijn geroepen, de gezonde ,kern der
Beroepsvereenigingen te vormen. Daartoe zijn noodig vaste
beginselen, liefde en offerveerdigheid : dit geven de « Arbei_tervereine » door de godsdienstige oefeningen. Daartbe zijn
noodig , vakgeteerdheid en kennis der sociale aangelegenWen ; dit geven de « Arbeitervereine door hunne vakafdeelingen. Zij zijn derhalve nog noodzakelijker dan voorheen,
en, ze verdringen, ware opbouwen met de eene en afbreken
met de andere hand.
Dit is eene opmerking, die vele bezwaren uit den weg
ruimt. Hiermede eindigt deze voorstelling van het vraagstuk-,..
zonder haar bleven de feiten stom ; zij kunnen het Licht der
theorie niet missen.
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I r.
De bisschoppelijke brieven van Fulda en Freiburg.
Zij dienen op deze plaats behandeld te worden. Van den
eenen kant bevatten zij beginselen, van den andere n kant zijn
zij een feit dat de andere feiten beheerscht; zij zijn dus als een
schakel die beide andere hoofdstukken ,verbindt.
De Pru-isische-bisschoppen, op het graf van den H. Bonifacius te Fulda vergaderd, richtten op 22 Augustus 1900 aan
hunne geestelkheid een omzendbrief over de katholi eke Arbeitervereine.
Den I sten October volgde een afzonderlijk schrijven van
Z. H. Thomas, Aartsbisschop van Freiburg over de christene
Beroepsvereenigingen.
Men kan bijwijlen eene vreemde gewaarwording niet onderdrukken, als men hoort, wat men over deze brieven heeft uit- .
gekraamd. Zoo stelde b. v. nog onlangs, in den Reichstag, de
socialistische afgevaardigde Fisscher den Fulda-brief in verband met de jaarwedde van den Staiatssecretaris!
Dit brengt ons aanstonds op de vraag met welk doel deze
brieven geschreven. werden. Hebben beide een en hetzelfde
doel? Geeft de Freiburger brief, klaarder eu scherper, de
gedachte der Pruisische Bisschoppen in Fulda weer, of bestaat
hij op zijn eigen?
Socialistische en nationaal-liberale bladen (Post, Vorwdris,
Nationatzeitung, Freizznnzke Zeztung) hebben beweerd, dat beide
brieven een geheel vormen : Beide waren tegen de christelijke
Beroepsvereenigingen gericht. De « Kôlnische Volkszeitung »
daarentegen (vIg. n r 915, O32, 944, 948), en ook D r Lieber en
Prof. Haze in den Reichstag, hielden staande dat beider doel
eigen 'en afzonderlijk was; niet in hun positieve deel - beide verwijzen daar naar de « Arbeitervereine
maar in het
ncgatieve. Hieri willen de Bisschoppen, in Fulda vergaderd,
niet anders dan waarschuwen tegen de gevaren, waartoe eene
nieuwe, strekking die zich voor « religiôs-neutral » uitgeeft, voeren kon; de -Aartsbisschop van Freiburg integendeel in zijnen
afzonderlijken brief veroordeelt zonder twijfel de christelijke
Beroepsvereenigingen in hunne huidige inrichting. Dat is het
onderscheid en 'uit eene aandachtige lezing der twee brieven
blijkt dit onderscheid, zonneklaar. Waartoe dan het roepen in
den wind en die holle woorden der vijandige bladen? Zij zijn
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een weerklank van de grove onwetendheid, die zij gedurende
de gansche beweging aan den dag hebben gelegd. Te Frankfort a/rn had een congres plaats van christene beroepsvereenigingen. Aan de_xerslagen der socialistische bladen over het
Congres — verslagen, waarin de waarheid verminkt werd —
is het toe te schrijven, dat de AartsbisschOp van Freiburg het
recht der katholieke geloofsleer bedreigd waande (I), en met het
gezag van zijn bissehoppelijk woord de dwalenden wilde terug
roepen. Zoo luidt het b. v. in een dier bladen : « Nog nooit
hebben de christelijke arbeiders zoo verstandig gesproken als
dit maal : Hunne bekwaamste mannen zijn het eens over de
gpdachte : Godsdienst hoort in de Arbeidersvereenigingen niet
thuis » (2). Spreker had echter gezeid : « De bespreking van
godsdienstige onderwexpen is geene verhandelingsstof voor
vereenigingen met louter oeconomisch doelwit. » Dat is heel
wat anders ! Verder in 't socialistisch blad : « De' 152.000 christelijke arbeiders willen met de 500.00o socialistische werklieden
hand in hand gaan. » (3) — Zij meenden dat de christelijke
Beroepsvereenigingen zich zoo maar zonder voorwaarden en
zonder uitstel bij hen zouden aansluiten en plotseling alle
hunne zienswijzen en droombeelden zouden deelen. In Frankfort echter, — het dient met nadruk te worden gezegd --- was
men daar verre van verwijderd, zooals verder blijken zal.
Deze valsche opvatting was dan , ook oorzaak dat de socialistische partij in, den laatsten tijd, zoo zeer de neutraliteit
parer « freie Gewerkschaften » verhief, ten einde door deze
pralerij den christen werkman aan te lokken. Zij verklaart
tevens de opschudding die de Fulda-brief in de vijandige
gelederen teweegbracht. Artikelen verschenen onder het opschrift : « Ecn bisschoppelifke omzendbrief tegen de werklieden»
(Vorwarts nr 232, 5 Okt.) — Een banvloek' tegen de christelijke
beroepsvereenigingen. (Ibid. nr ) 240). — Scheuring in de katholieke
Eenheid (Reichsbote, Beil. zu -n r-249, 24 Okt.). — Een zegepraal
der katholieke Arbeiders over de katholicke hi erarchie. (Berliner
Volkszeitung nr 524, 8 Nov.). « Vorwarts » verwijt aan de HH.
Bisschoppen dat zij ondernemer en arbeider met eerie verschillende maat meten; de-bonden der werkbazeri zijn neutraal,

(I) Vlg. in den brief, einde van 't eerste alinea.
(2) Cit. door Savigny, bl. 31.

(3) Ibid.
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tegen deze zegt de brief geen woord ! — En met reden :
in de katholieke « Arbeitervereine » staat de geestelijkheid
aan het hoofd; tot de bonden der werkbazen hebben zij
geen toegang! — De « kanische Zeitung » merkt op : « De
Fulda-Brief vindt zijn oorsprong in de ultramontaanschklerikale heerschzucht. De hoogere standen vallen af; de
kleinen uit het yolk moeten de leemten aanvullen. Daarin
ligt de drijfveer van het streven der ultramontanen. Niet
het bevorderen der belangen van het yolk, maar de zucht
naar heerschappij heeft bier de bovenhand! » — In waarheid
is dit ijdel geraas van een verbitterd gernoed. De bisschoppelijke brieven hebben hunne plannen in het water doen
vallen; van daar dat geweld! Wat zij door aanlokken niet
verkregen, willen zij door opruien bewerken. Doch de
katholieken hebben den bal in de vlucht gegrepen, en in
,dagbladen en Reichstag hun woord « voor Vrijheid, Waarheid
en Recht >> gesproken. In den Reichstag (zitt. 24 Nov. 1900)
sprak D r Lieber, de aanvoerder van het Centrum, als volgt :
« Mijne heeren, niets is onjuister, dan den Fulda-omzendbrief, als een, den werkman vijandig schrijven op te
vatten en uit te krijten. De HH. Bisschoppen, toen ztj in
Fulda vergaderd waren, hebben integendeel uit ware liefde
tot de katholieke werklieden en met echt vaderlijke bezorgdheid, hunne geestelijkheid gewaarschuwd; en wij zijn overtuigd dat zij hierin, niet alleen hun recht niet overschreden,
maar ook het welbegrepen belang van den werkman
behartigden ... Gewis verwacht gij niet van ons, dat wij in
taken die den Godsdienst aangaan, eene andere taal voeren
dan onze Paus en onze Bisschoppen, de alleen geroepen bewakers vAn onzen heiligen Godsdienst ; maar verwacht ook niet
van unze katholieke werklieden dat zij eerder lui jsteren naar
de stem van den H. Auer en genooten, dan naar de stem
hunner Bisschoppen en van hunnen Pauzen (Geroep links.) Dat
is het wat ik de't Heer Auer te zeggen heb. Voorzeker, deze
hooggeachte heeren (Sozialdemokraten) handelen teenemaal
volgens hun programma, als zij van. deze gelegenheid gebruik
maken om een weinig in katholieke arbeiderskringen te
rakelen en deze op te jagen tegen de Bisschoppen die God
over hen heeft gesteld. Deze aanslag zal zijn doe! missen!
Hij zal ons enkel een les geven, en van heden af zullen
we al onze krachten inspannen om onze katholieke werklieden over het ware inzicht en de wezenlijke volksgezindheid
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onzer, HH. Bisschoppen in hun laatsten brief, in te lichten. » (Bravo in het Centrum en rich's) (i). Zoo was de
indruk dezer brieven bij de socialisten.

Hoe was het met de katholieke bladen ,gelegen ?
Bijna alle, waaronder zelfs « Germania » (vgl. sir 252)
hebben den Fulda-brief uitgelegd in den zip dat de HH.
Bisschoppen de beweging, van de christelijke Beroepsvereenigingen hier niet veroordeelden, maar alleen hunne gees-telijkheid wilden waarschuwen tegen de strekking der neutral&
socialistische « freien Gewerkschaften ».
Aangaande den Freiburger brief werd de stelling moeilijker. Zonder twijfel waren 'hier de christelijke Beroepsvereenigingen zelf bedoeld en veroordeeld. Hieruit volgdeeen bedenkelijke toestand. Hadden niet de uitstekendste
sociologen van Ketteler, Moufang en Windhorst of tot Fr.
Brandts, Fr. Hitze en Hulpbisschop D r Schmitz toe, het
plan der christelijke Beroepsvereenigingen veidedigd? Meermaals hadden de- algemeene katholieke Vergaderingen te
hunner gunste gestemd; het Centrum stond op denzelfden
bodem en wilde, door , het meermaals besprokene voorgtel.
van Hitze en Lieber, om aan de Beroepsvereenigingen
rechtspersoonlijkheid te schenken, deze vereenigingen op
een vasten grondslag vormen. Was de veroordeeling gewettigd,
zoo waren ,de beste katholieken van Duitsehland, leeken en
priestess, er door getroffen, en deze hadden het niet verdiend!
Men begrijpt dat het voornaamste Centrumsblad,
« KOlnische Volkszeitung » (2) schreef « Wij aarzelen niet
dit schrijven zeer betreurenswaardig te noernen, een schrijven
dat alleen door het onnauwkeurig ingelicht zijn van den
H. Aartsbisschop van Freiburg te verklaren is. Verre boven de
mo.coo- werklieden, meest alien voor zooveel wij weten
katholiek, zijn in Beroepsvereenigingen vereenigd die zich
uitdrukkelijk « christelijk », noemen. Om ,dit woord eenvoudig
voor een uithangbord » te houden, moest men de onomstootbare bewijzen in de hand hebben.

(I) Kan. Volksz. 27 Nov. 1900, if 1076.
(2) Cfr. Jar 922.
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« Deze bewijzen ontbreken zoowel wat de personen als
wat de feiten betreft. Wat de personen aangaat, kunnen
openlijk toegedane vrfenden en bevorderaars der Beroepsvereenigingen genoemd warden wier naam alleen tot eene
volkomene wederlegging volstaat. Aangaande de feiten heeft
de brief met het congres van Frankfort te doen. Wij hebben
de verslagen in nrs 511 en 515 nagekeken en niets gevonden
dat de bevestigingen des H. Aartsbisschop verrechtvaardigt »
« Het gezag van den H. Bisschop in voile eer; doch in
zijne beoordeeling der christelijke Beroepsvereenigingen
zullen de Duitsche katholieken hem niet volgen en behoeven
zij hem niet te volgen » (I).
Het was stout en boud geschreven. Doch de gansche
Centrumspers stemde de Kan. Volksz, bij (2). Neen, het konniet anders of de christelijke Beroepsvereenigingen waren
hier ten onrechte veroordeeld.
Heeft de Centrumspers recht gekregen?
Op eene wijze die heel en gansch voldoende is.
Op 13 December 1900 verleende Dr Hubertus Simar,
Aartsbisschop van Keulen, aan het Voorzitterscomiteit van
den christelijken - bond der textielarbeiders in Aaken, gehoor.
Naar hun verslag, sprak de Aartsbisschop in dezer voege
« De Fulda-zendbrief had, gelijk de tekst zelf het getuigt,
alleen de katholieke Arbeitervereine » bedoeld, en wel
dewijl hunne Voorzitters Geestelijken zijn, die als zoodanig
onder de Bisschoppen staan; om die reden ook moeten de
Opperherders over de inrichting der katholieke « Arbeitervereine » toezicht hebben. Met de Beroepsvereenigingen
hadden de Bisschoppen in Fulda zich niet nader beziggehouden. Hunne meening was dat de interconfessioneele
inrichtingen volstrekt geoorloofd zijn, zoo lang zij den christelijken bodem vast en onverdeeld bewaarden ; want ook hier
werd dan aan de christelijke zedenwet recht gegeven.Overigens.
was het niet te ontkennen, dat de werklieden, indien zij zich

(i) Cfr. lir 948.
(21 Op 26 Nov. greep in Dusseldorf eene ad hoc belegde General-versammlung van het Augustinusverein (Vereeniging der katholieke
uitgevers) plaats. Allen, uitgenomen v. Savigny en Ten Brink, uitgever
der Germania, stemden voor Beroepsvereenigingen door christelijke'
beginselen geleid.
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in katholiehe en evangelische Beroepsvereenigingen verdeel-

den, hunne krachten verzwakten; hetgeen in het belang
der arbeiders riiet te wenschen was » (1).
Van den anderen kant, verklaarde de Aartsbisschop van.
Freiburg,-eindei October 1900, aan de christelijke Beroepsvereenigingen in Mannheim, dat hij de Badensche « Gewerkschaften » als christelijk aanzag.
En tot de afvaardiging van den bond « Arbeitersschutz
in Freiburg, sprak de Aartbisschop : « Werkt gerust voort,
zooals gij het tot nu toe gedaan hebt » (2).
Heeft dit laatste woord niet de beteekenis van een
plechtige herroeping?
Gaan wij over tot de feiten.

Mainz, Frankfort a m en Keulen zijn als brandpunten
der beweging te beschouwen.
In Mainz vergaderde einde Mei het eerste Congres der
christene Beroepsvereenigingen. Het was tevens eene eerste
monstering dezer opkomende christelijke arbeidersmacht.
Het bovengenoemde vlugschrift « Christliche Gewerkvereine
in April 1899 verschenen, had het veld voorbereid. Uit
Noord-Duitschland waren 3o, uit het zuiden 18 afgevaardigden ter plaats. Zij vertegenwoordigden 102.590 werklieden.
V6Or -aan de lijst der besluiten werd top het karakter
der Beroepsvereenigingen uitdrukkelijk gewezen : « De Beroepsvereenigingen moeten interconfessioneel zijn, d. w. z.
leden der tweevoudige christelijke geloofsbelijdenis omvatten,
maar tevens op christelijken bodem stand nemen » (3).
Dit was enkel eene bekrachtiging van hetgeen reeds
bestond. De eerste Beroepsvereeniging die gesticht werd,
in Essen, 1894, w; s interconfessioneel.
En toch was dit het sein tot de verwarring.
In het « Aldrkische Kirchenblati » verscheen in Juni 1899
een reeks artikelen van von Savigny, die het confessioneele
,karakter van de -arbeidersvereenigingen eischten.

Aachener Volksfreund » 5 Jan. 1901.
(2) Kan. Volksz. . 9 Nov. 1900, n' 1013.
(3) Christ. Gewerkvereine, bl. 51.

(i)
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Zij beletten _nochtans den aangroei der Beroepsvereenigingen. niet. Einde 1899 telde D r Pieper 32 « Gewerkvereine » met I I2.16o werklieden ; en toen op 3, 4 en 5 Juni
1900, in Frankfort, het tweede Congres gehouden werd,
waren 152.615 leden in 34 Beroepvereenigingen geschaard.
De interconfessioneele « Gewerkvereine » waren in bloei.
Doch wilde het bovengenoemde vlugschrift « Christliche
Gewerkverein » geene neutrale inrichtingen?
Hierover waren het de hoofden inmiddels niet eens
geworden. De Keulener bond Arbeiterschutz verzette zich de
eerste tegenover de « Gladbacher Richtung » en legde op
25 Mei 190o, den Voorzitter van het voorbereidingscomiteit
van het 2 de Congres in Frankfort, 5 stellingen voor, ten
einde ze te onderzoeken.
Het paritetisch karakter wordt hier niet onvoorwaardelijk verworpen.
verworpen. In een bijzonder geval, zoo luidt de 3de
stelling, kunnen zich de christelijke « Gewerkvereine » onder
bepaalde voorwaarden bij niet-christelijke en anti-christelijke
« Gewerkschaften », in vergaderingen en Commissies, tot verhandeling van zuiver ceconomische vraagpunten aansluiten;
doch is het geschil eenmaal bijgelegd, gaan beide inrichtingen weder uiteen, en houden de christelijke vereenigingen
in hunne werkzaamheid hunne eigene christelijke beginselen
weder hoog (r).
Deze soort minnelijke schikking tusschen de beide richtingen, was in de vergadering der katholieke Arbeitervereine
te Aaken bewerkt geworden.
De Keulener bond eischte nochtans, dat het aanstaande
congres het vraagstuk beslist zou oplossen en decide onder
de congresleden een afschrift der vijf genoemde stellingen nit.

ii

Op het Congres te Frankfort kwamen zij inderdaad
op het tapijt, ofschoon men vergeefs had getracht ze stilzwijgend te behandelen.
Daring (Keulen) verdedigde het standpunt der Keulener

(1) Christi, Arbezterfreund,

1900, ri" 46, S, 2.
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richting. Giesberts (IN/Iiinchen-Gladbach) dat der neutrale ver-

eenigingen.
Alras, kwam leven in de bespreking.
Brust (Altenessen), Bcirrn (Frankfort), Berg(Krefeld), en
andere, deelden de meening van Giesberts, terwijl Unverhau
(Berlijn) en, Bergmann (Berse) .Poring- bijtraden.
Giesberts legde voornamelijk den zin der strekking bloot :
Oprichting der iieutrale Beroepsvereenigingen wilde hij niet;
daartoe was de tij d nog niet rijp ; doch , alien moesten tot
de overtuiging geraken, dat het met eene immerdurende
verdeeldheid der verschillende groepen van , « Gewerkschaften » tot Beene oplossing kon komen, en dat de Arbeidgevers, in sterke bonder), vereenigd, met de in strijd liggende
arbeiders, vrij spel hadden. Eene algerneene neutrale Arbeiderschap worde nog niet aanstonds tot een feit gemaakt,
doch zij blijve het vaste doelwit (I).
Tot een besluit bracht men het niet. Doch door een
vorig voorstel was het uitgeven van een Correspondenzblatt.
voor de christelijke Beroepsvereenigingen aangenomen. Hierin
zou men over verdere betwiste vragen beraadslagen en
beslissen (2).
Kwam men tot een besluit in Keulet ?

Hier greep op 8 Nov. 1900 de zitting plaats van het
Comiteit, aan hetwelk het Congres in Frankfort, de stichting van den Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften
„Deutschlands (Algemeen Verbond der Duitsche christelijke
beroepsvereenigingen) had opgedragen.
Intusschen had de christelijke sociale Vereeniging der
Iuitsche metaalbewerkers (Duisburg , 1899), Op ;len September, in de eerste vergadering parer afgevaardigden, juist
2ooals men in Frankfort gedaan had, de christelijke begin-

Volksz. nr 131, 50 Juni 1900.
(1) Vgl.
(2) Giesberts sprak verder nog in Munchen-Gladbach (I Juli); in
Munster (15 juli), in Bonn, in de Katholieke vergadering, (3 Sept.);
Munich, (16 Sept.); in Dusseldorf, (II October); in Bocholt (II
Noveniber), in Berlin (6 Jan. 1901); in Lippe (T5 Febr.).
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selen als richtsnoer aangegeven, en tegen eene neutrale
iririchting gesproken. Fr. Wieber, haar voorzitter, zou in
Keulen nogmaals het woord voeren Het gold hier, nopens de
bisschoppelijke brieven eene verklaring te geven. Deze luidt :
« I. De leden der christelijke Gewerkschaften die met
,groote moeite en zware offers deze laatste in het leven riepen,
achten zich verplicht tegen de uitdrukking in den brief
van den Aartsbisschop van Freiburg, t. w. dat « hun het
woord christelijke slechts een ijdele klank » en een uithangbord was, en « dat zij, deze kringen, die inmiddels nog
op den bodem der huidige maatschappelijke orde beweerden
te blij y en, op Socialistische wegen brachten » zoo krachtig
mogelijk te protesteeren.
Deze opvatting, zooals zij in genoemden brief en ook
in een klein deel der katholieke, alhoewel niet toonaange vende bladen, uitgesproken werd, steunt op geen enkel
der feiten en is eene onverdiende krenking der tot nu toe
in de christelijke Gewerkschafts-beweging werkzame leden
en vrienden van den arbeidersstand.
II. Wij verklaren hier nadrukkelijk, dat wij zullen voortgaan met, bij het nastreven van het doe! der Beroepsvereenigingen, de christelijke beginselen tot leiddraad te nemen.
Eene vereeniging van al de arbeiders der verschillende
beroepen in een enkele bond, blijft nochtans het doelwit
,dat wij te bereiken hebben ; doch tevens wordt er vereischt
,dat zulke bonden in hunne handelingen de christelijke beginselen niet tegenspreken. Daar, ingezien de heerschende meeningen zulke inrichtingen vooralsnu onmogelijk schijnen,
houden wij vast aan het programma dat op het eerste congres
te Mainz werd opgesteld, en volgens hetwelk onze Beroepsvereenigingen interconfessionneel, en op politiek gebied
•npartijdig, op christelijke bodem moeten stand nemen.
Wij hopen dat, nu door de bevoegde personen, alle
misverstand is weggeruimd, voortaan de ontwikkeling der christelijke Beroepsvereenigingen door geene moeilijkheden zal
belemmerd, worden.
Keulen, den 8 November 190o.
Het Komiteit van den algemeenen bond der christelijke
Beroepsvereenigingen van Duitschland, enz. (i).
(1) Kan. FoThsz.

9 Nov. lir . 1013.
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Aan deze verklaring weigerde Fr. Wieber zijne stem.
Alhoewel hij bij het stemmen der verklaring alleen stond,
zoo waren nochtans bij de bespreking 3 anderen op zijne
zijde : Martin Ne'umeyer (Stuttgart); Adam Stegerwald
(Munich); C. M. Schiffer (Bocholt). Doch ter wille der eendracht lieten deze heeren hunne persoonlijke meening vallen.
Het was een teeken dat de neutrale gedachte hoe
langer hoe meer veld won. Neumeyer en Stegerwald- verte..
genwoordigden het zuiden. Te Frankfort ble-ek dat in het
zuiden nog eene strooming tegen het neutraalstelsel heerschte,,
In Keulen scheen hare kracht gebroken (i).
Eene verklaring als deze van het Comiteit in Keulen
hadden reeds gegeven
De Beroepsvereeniging der christelijke mijnwerkers in
Altenessen, (14 October).
De Beroepsvereeniging der christelijke mijnwerkers, ijzer.
en metaalbewerkers, in Siegen (26 October).
De christelijke Gewerkschaftscommissie voor Wartemberg, in Stuttgart (22 , October).
De bond der textielarbeiders en arbeidsters van Beieren,
in Augsburg (8 November).
Deze verklaring geeft dan ook den huidigen toestand
der zaak weer. Alle Beroepsvereenigingen willen het interconfessioneel 1Karakter;' en zoo de tijden betel- . worden, eene
verdere ontwikkeling in eene neutrale Arbeiderschap. Dit
laatste bekampt alleen de christelijke sociale Vereeniging der
Duitsche Metaalbewerkers in Duisburg. '
Uit deze feiten blijkt klaar — het dient herhaald to
worden — dat de neutraliteit der christelijke Beroepsvereenigingen tot hiertoe bloot een « academische vraag 3,
gebleven is. Zij is een doelwit; tot daden is men nog niet
overgegaan.
Zoo was dan de geschiedenis der beweging in de
Beroepsvereenigingen zelf.

Het kon niet anders of de strijd moest zich aan de
< Arbeitervereine », deze kweekscholen der ' Beroepvereenigingen, mededeelen.
(1) Vgl. Christ?. Arbeiterfreund, nr 2, 1901.
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Misschien nog woeliger dan in de christelijke « Gewerkvereiné » was de strijd hier, deels omdat het voor de leden
niet heel klaar was waar men met de nieuwe beweging heen
wilde, deels omdat jonge bollen, die nauwelijks de twintig
jaren voorbij waren, het hooge woord voerden tegen hen die
in deze zaken ervaring en levenswijsheid hadden opgedaan.
Thans is de verwarring nog immer groot; en ten voordeele van eene gansch bepaalde richting heeft men zich nog
niet uitgesproken.
Aangaande Noord- en Oost Duitschland mogen wij twee
'vergaderingen in Charlottenburg en Berlijn, op 6 Januari
gehouden, niet stilzwijgend voorbijgaan. In beide vergaderingen spraken ten gunste der neutrale Beroepsvereenigingen :
Brust (Altenessen) en Giesberts (Miinchen-Gladbach). Voor de
confessioneele katholieke inrichtingen spraken in Berlijn, Bon
v. Savign y en Kapelaan Lic. Heinrich Fournelle, Genera/sem/dr der katholieke « Arbeitervereine van Noord- en Oost
Duitschland. Met algemeenheid van stemmen uitgezonderd
vier werd het volgende besluit aangenomen :
« De ongeveer moo Berlijnsche werklieden heden in het
Leohospiz vergaderd, verklaren het met de HH. Brust en
Giesberts eens te zijn en gelooven dat de arbeiders zich bij
interconfessioneele en in politiek onpartijdige Beroepsvereenigingen moeten aansluiten, daar slechts op deze wijze
hunne ceconomische belangen kunnen bevorderd worden » (I).
Luidens het « Markische Kirchenblatt » (2) stond men
hier op den bodem der positief christelijke beginselen.
Met neutrale Beroepsvereenigingen loopt men niet hoog
op. Z. Eminentie Kardinaal Kopp (Breslau) schreef aan de
voorzitters der katholieke « Arbeitervereine » : het doel
dezer laatsten immer voor oogen te houden, en niet te vlug
of te onvoorzichtig te zijn in de keus der middelen. In het
St Jozefs K< Arbeiterverein » (Moabit), het voornaamste van
Duitschland, bekommert men zich weinig om de neutraliteit;
onvermoeid streeft en arbeidt men, naar eene frissche ontwikkeling der « Arbeitervereine, » zooals de brief uit Fulda
dat aanraadt.

(1) West-deutsche Arbeiterz. 12 Jan. 1901.

(2) Vgl. 10 Januari, nr

2,

bl. 16.
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In West-Duitschland , had op 3 Februari, in het St
Paulushaus te Dusseldorf de tweede Delegii=tentag der Unterrichtskurse der katholieke « Arbeitervereine » van het Aartsbisdom Keulen plaats. Daar luidde het besluit als volgt :
r I), betrekkelijk den Fulda-brief : De christelijke
arbeiders zijn met de HH. Bisschoppen eensgezind, om
iedere onchristelijke wereldaanschouwmg van het volkhuishoudelijk leven te verwijderen. Op eigen grondgebied is
men, aangaande de vraag of 'neutrale Beroepsvereenigingen
te tichten zijn, minder geneigd tot redetwisten, dan tot,
strijden_ tegen den invloed van. het Socialistisch streven » (I).
In Miinster, op 16 December 1900, Deleglitentag der
katholischen Arbeitervereine in der Diocese 111finster, vroegen
de diocesans voorzitter, Dom capitular Raping, en Fr.
Wieber positief-christelijke inrichtingen.
In de katholieke « Arbeitervereine » eeft -men dus .den
voorkeur aan Beroepsvereenigingen met positief-christelirjke
karakter. Zal men later naar neutraliteit overhellen? Qua
vivra, verra.
4C (n

Een- grooter verschil van meening treffen wij aan in de
protestantsche « Arbeitervereine. »
Op 'den Dresdener Verbandstag, 18_ April 1900 bleef
het vraagstuk onbeantwoord. Men verschoof het tot den
volgenden Verbandstag, in Speyer 1901.
Op I2 September 190o echter, werd het in Erfurt, door
het bestuur van het Verbond der Evangelische werkliedenVereenigingen, uit de dagorde van den in Speyer te houderi
verbondsdag geschrapt. Op den Christlich-sozialen Parteitag; in Wetzlar, 8 October
190o, was de stemming weder gunstig : « degelijke interconfessioneele, eerie Beroepsvereenigingen werden als doeltreffend
aanbevolen
Ebbe en vloed !
In hoofdzaak zijn twee tegenstrijdige meeningen te
onderScheiden.

(I) Vgl. West-Deutsche Arbeiterz. 9 Februari 1901.
(2) Vgl. Christi. Arbeiterfr. 1901, nr 3.
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Lic. Pf.' Weber (Manchen Gladbach,) Reichstag afgev. en
(abrikant Fra.nken, wenschen dat, er zich in de evangelische
« Arbeitervereine » vakafdeelingen zouden ontwikkelen. De
evangelische « Abeitervereine » zijn eene zelfstandige
Hunne taak is niet enkel sociaal-politisch, zij is ook
natiodaal en evangelisch. Sluiten zij zich bij de Beroepsvereenigingen aan, zoo verdwijnen zij hierin als een beekje
in de wateren van den stroom. De Arbeidersbeweging in
,haar geheelen omvang is onze zaak niet. Onze belangen
blijven ons eigen en duurbaar. Quandel en Franken voegen
'char nog bij : Het sta elk lid vrij in eene Beroepsvereeniging te treden, doch hij blijve tevens lid der « Arbeitervereine » en deze behouden hun evangelisch-nationaal
karakter.
Pf. Naumann en Stocker antwoorden hierop : De evangelische « Arbeitervereine, » met hunne 80 000 leden, zijn
zoo ver gekomen dat zij den eenen of den anderen dag in
evangelische burgerskringen zullen ontaarden. Vakafdeelingen
.zijn, ingezien de omstandigheden, doodgeboren kinderen (I).
Er valt op te merken dat in de protestantsche werkmanskringen de strijd weer onder de aanvoerders heerscht
dan onder de werklieden. Deze blijven meestendeels uit de
beweging. Zoo werd b. v. in Erfurt, geen enkele arbeider
geraadpleegd. De werklieden, door nood gedwongen, zullen
ten slotte daar hulp zoeken waar zij ze hopen te vinden,
en op de Massenfabrikation von Petztionen, waar Pf. Weber
enkel op te roemen weet, niet bouwen. Is men voor het oogenblik bij een deel der werklieden in Rijnland en Westfalen
he bijtreden tot de Beroepsvereenigingen niet genegen, zoo
is dit te wijten aan de liberale fabrikanten, die deze
« Vereine » onder den hiel houden.

Het aanstaande Congres der christelijke Beroepsvereenigingen zal in de zaak meer licht brengen.
In afwachting, sluiten wij onze beschouwingen en deze
,schets van de jongste bewegmg in de christelijke Beroeps-

Vgl. Westd. Arbezterz., 13 Okt. 1900.
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vereenigingen in Duitschland. De lezer vergete niet dat wil
hem op Duitschen bodem hebben gevoerd, en toestanden
bespreken die elders niet voorhanden zijn. Het valt niet
te betwijfelen, de christelijke Beroepsvereenigingen geven
blijken van noeste vlijt en taaie werkingskracht. Hunne
leaders schatten het vraagstuk, van welks oplossing het heil
van den werkman afhangt, waarliik hoog. Waarom -de toekomst in het zwart zien? 'Waar toewijding en kracht met
onbaatzuchtigheid gepaard gaan, daar leeft eene hoop die
niet zal worden teleurgesteld. Daarom ook mogen de katholieke werklieden niet achteruitblijven. Zij moeten zich bij
Christelijke Beroepsvereenigingen aansluiten om den gezonden kern, en het sterkste bestanddeel der nieuwe vereeni
gingen te vormen.
Dasseldoil.

THOMAS HEIDEBRAND.

AMI.MA*Mt**
BL1JDE INDACHTIGHEID
VAN 'T VIJFTIGSTE VERJAREN RARER EERSTE NUTTING
(1 April 185i — i April 1901)
voor Mejuffrouw CORDELIA VAN DE WIELE
de dienstveerdige Schrijfster van Zaliger Meester Gezelle, en die veler
Vlamingen dank verdiende, gevierd in 0. L. Vrouwe kerk, binnen
Kortrijk.

Ach! was de Zanger nog bij ons die, opgevaren
tot aller schoonheid Bron en Voorbeeld; nu zijn' snaren
doet ronken in de rei van 's Hemels harpenaren ;
Ach! was Gezelle nog bij ons, hoe zou, op heden
hij dichten en een' kroon van gouden verzen smeden
tot roem van dezen dag vol heim- en heerlijkheden!
Hij stond U toch zoo na, dat ik geen' woorden vinde
om uit te spreken hoe hij uwe ziel beminde;
och ja! — met al de liefde eens vaders t' zijnen kinde !
Hij heeft, een vierdeleeuws, uw' stappen willen richten
te Godewaard; uwe oog op al de vergezichten
doen weiden, die eens hert verblijden en verlichten ;
U al dien langen tijd den goeden weg gewezen,
met menig voedzaam woord uw' zielenood gespezen,
uw' hertekwalen al gemeesterd en genezen.

390

BIATDE INDACHTIGHEID.

En dan... hoe menigmaal en heeft hij niet ontstoken
uw hertsverlangen naar den God, in schijn gedoken
van brood, en u van Hem en nog van Hem gesproken;
ziele voorbereid om heiliglijk te teeren
op 't Eigen kostbaar Bloed en Lichaam onzes Heeren,
zoo vele jaren lang, zoo vele blijde keeren...
Hij heeft ook... ja, it wil ihet zeggen en.verkonden,
in U_een edel, groot en dankbaar hert gevonden
dat hem begreep en hielp en diende t' alien stonden.
En gij, gij hebt... ei, ja — men mag het nu wel weten —
ootmOedig, jaar op jaar,,een' stille taak gekweten
bij dezen grooten' Man — die God niet zal vergeten.
Gij waart wel, eerst en meest van alle Vlaamsche vrouwen
degene, die den Man, om wien 'we blijven rouwen
begreep... en ja, dit moet ons Vlaanderen onthouen!...
Hoe zwaar en weegt de vracht papiers, hoe menigvuldig
en zijn de Waren niet, die gij voor hem verduldig
beschreeft, versneedt, verzondt of schiktet zoo zorgvuldig,.
om grootsch maar lastig werk des Meesters te verlichten?
om 'al zijn' vrienden en zijn... piagers te berichten
in zijne sted, ,en hem te laten dichten, dichten...
En ach! nu is hij dood en gij en zult niet smaken
het \koninklijk gezang dat hij vandaag zou maken
op uwen jubild van eerste Godgenaken !
Bedriegende al te wreed uw vurig zielverlangen,
zoo komt mijn kranke lied de, nachtegaleiangen
U toegezeid, eilaas ! erbarmelijk vervangen;
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U wenschen, slecht en recht,, dat ge, op den dag van heden,
nog dieper- voelen moogt de zoete heimlijkheden
der Goddelijke Spijze,_ als vijftig jaar geleden,
toen gij, voor de eerste maal, het hertje vol verlangen,
het hoofdje lief getooid, de zachte kinderwangen
ontstoken met den gloed der Godsmin, in de rangen
der blijde bruidjes tradt en, tot den disch des Heeren
genood, U aanzat, rein en klein, in bruiloftskleeren
zoo blank... en ach met zulk een bevende begeeren
Ontvangt het toch in jonst, gelijk het wordt gegeven,
en... moogt gij, vrij en blij, nog vele jaren leven
om aan uw bruiloftskleed , het eeuwige, te weven.
AUGUST CUPPENS.

Loxbersen, 25 Maart Igor.

* * * * *
2

17,121
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HELDEN.

De Noordzee toornt en bruischt en bruit
met eindelooze nacht omhuld ;
en glimmend door de duisternissen
vol barmend schuim dat blekt en brandt,
de waterheuvlen suizen, sissen
en breken bruischend over 't strand.
Daar loopen lichten langs den duin,
daar gaadren schaaVen op de kruin
met spattend wolkig schuim omstoven.
Het noodschot dreunde keer voor keer.
De visschers staren in den oven
van 't wieglend wagglend zvvalpend meer.
Weer laait het noodschot over 't ruim
op wolk en zee en vliegend schuim.
Een zeilschip vlamt, omvergeblazen,
Met fladdrend want en wriemlend zeil
en zwankelt over 't waferzazen,
op eenen berg vary go/yen stLil.
Verblind en duizlig, stem en pal,
in 't donker staan de visschers al
en , hooren 't dof en splintrend kraken
eens bdegs begraven in het zand.
De noodschreeuw gilt uit 's afgronds kaken.
De noodschreeuw gilt van 't bevend strand.
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Een stemgeruisch in storrem wind,
een haastig woord voor « vrouw en kind »
en van den heuvel dalen schathven.
Zes visschers springen in de boot.
Het strandvolk - hijgt in doodsbenauwen
als viogen zij ter wisse dood.
Zie zwoegend kampend zwemt de schuit
op 't water lijk een kreeft vooruit.
Een stond, en wind en storm bedaren.
De zee diep grommend zwelt en glimt,
wijl op de belling van de baren
het roeiend schuitje klimt en klimt.
Dan kookt de waterheuvling weer
en bonst in wilde woeling neer.
De reddingsboot is plots bedolven
in 't ziedend nat. Wat schrillend wee !
Zes ma nnen hangend in de golven
en weggezwolgen in de zee !
Met haak en touvv, met pook en paal
stort al het strandvolk in den waal
der branding, achtloos voor gevaren.
Vergeefs ! Hen rolt het golfgetij
terug met wentelende baren,
en heete tranen vveenen zij .

DE EIK.

Ten hoogen heuvel troont de reuzeneik
en werpt zijn schaduwmantel langs de helling .
H ij overheerscht der wouden wijd bereik
en 't krielend leven van de roene delling.
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Wijd strekt van bier des voortijds lange nacht,
doorruischt van ravenzang en strijdrumoeren,
door schaarsche toppen nevelig en zacht
uit 't eindloos meer van duisternissen loeren.
Daar rijzen 't burchtslot en het zwarte woud
en 't dal waaruit de moordgeruchten
Hev-burchtstot blaakt. De doffe maan aanschouwt
een heetvervolgde vlucht -van duistre, schimmen.
De Witte panden van het kloostersticht
verschijnen in de schailw der beukendreven.
Geloofshervorming heeft haar werk verricht.
Een zwarte puingestalte is nagebleven.
Kanongebrom stijgt lijk een doffe zucht.
Op alle heuvlen zwellen Blau we wolken.
Een verre brand bebioedt de doode jucht,
de landstraat stropt van krijgsvei schuwde volken.
0 reuzeneik waarin 't verleden huist,
gij spreekt een -stem van ver gevlogen dagen.
Voorbij uw voet 't onrustig heden ruischt
in onbestendig op- en nederjagen.
De herder stuwt met herderstaf en hond
zijn lammren keen in wollewitte baren.
De wagers stijgt bij zomeravondstond
en streelt uw reuzelenden dom van blaren.
De wandlaar rust op d'omgeworpen ,paal
en schouwt in 't dal met innig welbehagen
op bosch en hoeve en stillen zomerpraal
't dorpjen met zijn tuinen en zijn hagen.
Doch duister 'brouwt, op verren wereldzootn
waar honderd hooge kaven ,samenscholen,
de stad een ongewedrt van zwarten doom,
De toekomst zit in duisternis v,erhblen.
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Het avondt weder al te vroeg.
De dagen zijn nooit lang genoeg.
De meeste vreugden komen aan
als 't tijd is van naar bed te gaan.
Wat is het stovend beet in huis
met al dien oorlog, dat gedruisch
van wilde jongens ! Buiten gloeit
het avondrood en overvloeit
den groenen wijngaard en 't prieel
en ''t pannendak. 't Is al te veel.
Op lijze teenen, gauw en vlug
ontsprongen achter moeders rug
en warstlend door de nauwe poort,
daar is de wilde bende voort,
en bonzend dansend van genucht
ijlt fladdrend in de mode lucht.
De jongens jagen woest en wild
door angst en wellust opgetild,
langs donkre hagen, zwart geboomt,
tot waar de diepe weide doomt
in scheemrig licht en nauwlijks zien
de hoppers hooi en irtimer vlién
voor moeders noodgeroep in 't veld,
tot dat het heinde en verre schelt
van loopgedreun en schettervlucht.
Dan eindlijk haapren zij, beducht
voor vaders stem- die nader komt
en keeren, met den rug gekromd,
schoorvoetend, langs den boord der gracht,
't Is wondet. Vaders stem verzacht.
Genadig schouvvt hij voor een stond
in 't blozen van den avond rand
en drijft dan traag naar huiswaarts toe
zijn bende, die nu lam en moe,
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bij krekelzang en loofgeruisch
en 't wagglen van de vledermuis
al slentren voortrolt langs de baan
en, wijl 't geschemer van' de maan
reeds op den witten Bevel , blekt,
stilzwijgend 't poortjen binnentrekt.

DE KEMEL

Hoe vreemd ter duistre stad is ons 't gezicht eens kernels
die dolend haapren liliift in 't dichte volksgedrang.
De drijver, bruine noon des Chaldesischen hemels,
eentonig kvc,eelt en kwijlt een , sluimerend gezang.
Daar hangt het Oosterros, een lam gelijk, to kwijnen.
De kop doolt zoekend rond door nevelige nacht,
naar blinkend zonnelicht en brandende woestijnen.
De mond ontspant en smakt en uit een vreemd'e klacht.
Het mist de blauwe lucht, de geu,rge dronken walmen
van 't wild Arabia en 't land van Pharaon.
Het mist de vvijnvallei, de olijven en, de p.almen,
den glans van Saron en den trots van Libanon.
Het mist de zee van zand, de sperenrijke scharen,
de lange schakeling der Mekkabedevaart,
den gloed der avondzon door bogen en pilaren,
het langverlaten rif van steden oudvermaard.
Het mist de koele stad van witte marmertommen
de caravanserai vol woeling en getier,
het schijnend wed, het groen van wuivende kolommen,
ren rookend in , de schailw den donkren Ara bier.
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Het mist Chald6a's nacht, zijn heldre sterrenvuren,
zijn tenten dwergelijk, zijn graven reuzig groot,
zijn stroomen zwervend door verzande vestingmuren,
Ninive en Babylon die slapen in de dood.
Het mist zijn vaderland, zijn vrijheid, zijn genuchten.
Vol weemoed blinkt zijn oog door sidderend getraan.
De drijver zingt een lied vol droomerig verzuchten.
Doch beiden gaan voorbij en worden niet verstaano
D. VANHAUTE.

PIERSONS HELLAS

N 1886 vatte Allard Pierson het plan op K om de geestelijke
voorouders onzer tegenWpordige Europeesche beschaving te
beschrijven. Kort daarop verscheen Israel, dat ten aanzien
van den godsdienst de bron van ons Leven is; in 1889 werd het eerste
gedeelte voltooid van Hellas-; dan kwam het Hellenzsme.
Ik Wilde gaarne het tweede der genoemde ‘everken. dat voor onze
studien belangrijkst is, en dat ook, op zich zelf staande, afzondeilijk
kan beoordeeld worden, meer bekend maken wenschende dat mijne
lezers van heden, morgen Piersons lezers mochten zijn (i).

(i) A. Pierson. — 1896 Hellas. 2' goedkoope druk, met een,
in-8°,
inleidend wooed van Prof, S. A. Naber. Haarlem, ,Tjeenk
Prus, fl. -3.40.
XVI-562
Ik Schroom niet, de inhoudstafel hies of te schrijven
Inleiding`(1-8). Het Epos (9-95). Het ontstaan van Ilias en Odyssee
,(9-14). samenstelling van de Ilias (14-18). De algemeene stemming
der beide heldendichten : vooral der Achillels (18-24). De kracht van
het Epos (27-26). Zijn zedelijk besef; de Feciers (26-30). De samenstelling van , de Odyssee (30). Het karakter van Ulysses de beide
gedichten (30-37). Zijn strafoefening' (38-46). Het verband tusschen -de
stemming - van ,het epos en Ulysses' karakter (46-48). Helena 148-54).
Diomedes (54-61). De- voorstelling der Goden in het epos , met betrekking tot 's menschen zelfstandigheid (61-76). Hornerische ,mythologie
(76-84). De epische Zeus (84-91). Samenhang tusschen - de Zeus- en
de-Athena-re,ligie en de epische opvatting (91-95). — De Historiografie
(96-222). Het historisch karakter der Helleensche' letterkunde (96-98).
Dat karakter toegelicht uit Pindarus (98-121). Herodotus (121-166).
Wording der Historiografie, ook uit' de persoonlijkheid van Herodotus,
in vergelijking met die van Pindarus verklaard (121-123). Indeeling
en inhoud. van Herodotus' werk (123-125). Kenschetsing zijner inlei.
ding (1 25450):Het ironische in H. (128-129.) Zijn verhaal van Kresus
(129-137). Het Helleensche zelfgevoel in H. (137-138). Zijn wijze van
het te, toonen (138-141). Zijn schildering van den kring van Periander
(141-146). Zijn schildering van de Scytische Nomaden (146-150). Het
verhaal van:de Grieksch-Perzische- oorlogen (150-166). Zijn karakteristiek van Xerces (150-157). Zijn karakteristiek van Athene's bonding
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Het is een boek (blz. 2), dat Hellas, niet in het algemeen,
maar uitsluitend als een onzer geestelijke voorouders wil teekenerr....
bet moet alleen datgene beschrijven waardoor Hellas nog heden
oefent : zijn geest. « Aileen die gezichtspunten zijn gekozen (blz. 56o)
die ons vergunnen op te maken, welke . plaats Hellas bekleedt onder
de, voorouders van onzen geest. . Dat hoofdgedacht moeten wij zien
niet te vergeten.
In bet Epos (blz. 9-96), de Historiographie (96-222), het Drama
(223-318), de Wijsbegeerte (319-464) en de Kunst (465-562) om beurie
worden dos die gezichtspunten gezocht.
Ten dienste van dien arbeid stelt Pierson eene verbazende kennis
van al de meesterstukken. Schrijvers heeft hij gelazen, muzeums bezocht,
Griekenland doorreisd.

ter zake van den Perzischen oorlog in verband met de vestiging der
Atheensche demokratie (157-166). Thucydides (166-18o). Zijn wijsgeerig
gezichtspunt en de invloed daarvan op zijne historiografie (166-171).
Zijne opvatting van Athene's geschiedenis en karakter (171-180). Zijne
beschouwing gewijzigd na den dood van Perrkles (180). Zijn beeld
van Perikles (181). Zijn beeld van de Demokratie (181-185). De strijd
om Pylos (185-187). Het plan Van Brasidas ; de vrede van N icias, en
Thucidides' afkeuring van den oorlog (188-19o). De onderneming tegen
Sicilia 090-197). Zijn beeld van Alcibiades (19 t-193). Athene na den
val van Syracuse ; Thucydides' oordeel over Antifon (197-200). Ontbreken van het ethisch gezichtspunt bij Th. (20o-2o1). Xenofon (201..
222). In hoever vertegenwoordiet hij den Atheenschen geest? (202-205).
Xenofon vergeleken met ' Thucydides (205-206.) Zijne Cyropedie (206207). Zijne Anabasis (208-213). Zijne Memorabilien 213-221). Wat de
Helleensche historiografie geeft en niet geeft (22 r). Hare aanvulling
door de Attische redenaars (222). - Het Drama (223-318)......
Wijsbegeerte (319-464) ..... . - Kunst (465-562). De Antieken (465466). Kunst in - Helleenschen en in den tegenwoordigen zin (467-468).
De geringe plaats der Grieksche kunst in de klassieke letterkunde der
Grieken (468-480) ...... Oostersche oorsprong der Grieksche kunst- en
blijvende Oostersche invloed (48o-5I3). De Myceensche beschaving in
haar dubbel karakter (481-482). De Myceensche beschaving en Homerus
(482484). De werking der Doriers en hare gevolgen (484-485). Atheensche
smaak vOor de - achtste eeuw (485). De apylonvazen (485-487)••...
Vrouwenbeelden op Athene's Akropolis (507-509). De latere Attische
grafmonumenten (509-5 to). Uitwendige oorzaken van den bloeitijd der
kunst (5 to). Groote leemte in de innerlijke ontwikkelingsgeschiedenis
.(511. -513). De gevelvelden van den Zeustempel te Olympia (511-512).
Fidias (512.) De wording der Dorische orde (514\. Haar gron.beginsel
(515). Oostersche invloed (516). Waardeering der Doriek (517.) Ionisch
en Dorisch (517). Bijzonderheden van den Dorischen -tempel (518-520).
`Waardeering van den Ionischen stijl (521). Het Parthenon (S21-522).
Demetopen (522). De fries (523-526). De gevelvelden (5251. De
Godin (527). Olympia (534-538). De voorbeelden van den Zeus van
- Ftchas(538). De ethische loutering van den Zeusdienst (538). De Zeus
van Fidias (538). De beteekenis van Fidias (541-542) ..... ,De Grieksche
schilderkunst (550-560). Polygnotus (550)...... Algemeen besluit (560-562).
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Homerus doorloopen wij met hem wel twintigmaal, telkens om
nieuwe soorten van waarnemingen. Altijd weet hij zonder aarzelen
ons te voeren tot, hetgene wat hij zegt. kan toelichten. Merkwaardig
is het, hoe ,hij met de in Homerus voorkomende vergelijkingen (iii-II*
te werk gaat. Hoezeer de lezer , hier. passief is, heeft hij nog moeite
om wel al wat hem aangewezen wordt, in zijn geheugen terug te
roepen. ,Zoo ook is Pierson thu gs in Xenofon, Herodotus, Thucydides, schoon in mindere mate; zoo kent hij bijna even goed het
drama.
Neemt hij nu aan dat het Grieksch epos het werk is van verscheidene poeten en verscheidene eeuwen, terwiil wij en anderen dat
gedacht verstooten ; kiest hij bier en daar nog terloops in, andere
bestrijdbare punten der wetenschap zijn eigen standpunt — zulks kan
wel in kleine bijzondeiheden, in festons en astragales, schaden, maar
niet aan het gebouw. Doorgaans is het stellig bewezene de grondslag
zijner besprelcmgen ; hij blijkt bekend te zijn met al wat de wetenschap nopens zijn onderwerp voortgebracht heeft.
Het is overbodig, de pracht van taal en stijl te loven. Eene taal
die ongelukkig in Belgie zelden aangetrOffen wordt. De stijl is wel
wat al te geleerd, en zou voor de volgende geslachten, als het Nederlandsch
eens eene doode taal was, de moeilijkheden van een Tacitus opleveren.
Dikwijls ziet men zich verplicht, om den ongewonen draai, het ineengedrongene, de zinsnede twee-driemaal te herlezen :
c Die (de' vrucht) der epische dichtsoort is eene, in mijn oog,
behagelijke verhevenheid : het menschelijk leven, met al zijn arbeid
en leed, gedacht, beseft als een goddelijk spel, en toch geen lichtzinnigheid gekweekt. >? (blz. 72.) . En is het . voor hen die aan den
Algoede, of van de wereld gelooven, dat zij verklaarbaar is, niet een
verademmg, als het epos hurl bijwijlen alle theodicee of alle wijsbegeerte van de schouders licht? > (blz. 73).
Andere samenvoegingen zijn van bondigheid wel niet geheel spraakkundig ;
Eene nieuwe wapenrusting, waarvan zelfs in deze oogenblikken
de uitvoerige beschrijvmg ons met wordt gespaard, worth' door Achilles
aangegord, in plaats van de oude die (acc. en nom.) hij Patroclus
heeft gegeven en door Hector is buit gemaakt. . (blz. 96.) c Ik heb
meer lust te weenen ; ik heb (hulpw. en bezitt.) te veel geleden, en
thans slechts een verlangen. a (blz. 29).
Zijne vertalingen en samenvattingen zijn meesterlijk, echt Nederlandsch, en sours wel boven den Griekschen tekst te verkiezen, als
daar is Plato's Fedrus, aan&haald op blz. 359-360. Mag ik het stuk
overschrijven, ma de taal, de moderne wedergave en ook de immerlevende gedachten die er in voorkomeni
. Indien zij (de Niel) op aaide lets kon ontmoeten, dat Naar het
vroeger visioen N an de Waarheid, de Wijsheid, de Gerechtigheid krachtig
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in de gedachte riep, hare ontroering zou haar- verpletteren. Het
gebeurt alleen ten aanzien van een enkele dier goddelijke essentien
de Schoonheid. Aileen deze vindt, namelijk in de schoonheid van
den menschelijken vorm, een aardsche vertegenwoordiging. Als de
ziel deze schoonheid waarneemt, ontgloeit haar plotseling de hartstocht der liefde. Het hoog visioen van het volmaakte Schoon herrijst voor haar.- Zij richt den blik ten hemel; zij wil zelve omhoog;
niets in deze wereld boezemt haar meer belang in. Het liefdesverlangen ontbrandt. Als de goddelijke mysterien niet duidelijk voor haar
staan of het aardsch leven haar omvangt, heeft de ziel moeite zich
tot de eeuwige Schoonheid te verheffen. In stede van bij het zien van
lets schoons eerbiedig stil to t staan, denkt zij dan aan' het genot dat
dit schoon haar bereiden kan, en werpt zij -zich op het begeerde. Maar
de ingewijde in het Hemelsche ziet geen schoon gelaat, ziet geen
schoon lichaam, of zijn gedachte wordt opgeleid tot het eeuwig wezen
der Schoonheid. Een rilling overvalt hem. Hij ondervindt op nieuw
den godsdienstigen schroom diets hij vroeger -heeft gevoeld. Hij staart dat aardsche schoon aan. Hij eerbiedigt het als een God. Hij zou
het als een Godheid met zijne offers kunnen eeren. Een koorts bevangt
hem; zijn gelaat verschiet; zweetdruppelen bedauwen zijn voorhoofd ;
vuur doorvlamt zijne aderen ; vleugelen worden hem op nieuw geschonken,
zij groeien, zij willen de geheele ziel omhoog voeren. Hij die het
ondervindt, is prikkelbaar als het kind welks tandvleesch is ontstoken
wegens de tanden die nog niet doorkomen. Als hij van het voorwerp
zijner liefde wordt gescheiden, is hij als in een kerker, hij stoot overal
het hoofd en wordt dol van lijden, Als hij het weder heeft gevon.
den, baadt de ziel weder in verrukking. Moeder, broeder, vrienden,
alles wordt vergeten. Roof haar de algemeene achting, vrijheid en
fortuin ! \Vat deert het haar? Zij gaat op in een aanbidding, in een
zaligheid.
Dat is de liefde, dat het liefdesverlangen, en wie dit verlangen
in een ander bevredigt, geeft zich aan een edelen hartstocht over en
ontsluit de bron van een geluk, dat door oogenblikken van lagere
begeerlijkheid kan worden bezoedeld ; maar de harten vinden elkan der
terug in die eenheid die eeuwig zal zijn. »
Ik heb 'nu genoeg bewezen dat wij met een boek voor ontwikkelden te doers hebben. De lezing zelf komt traag vooruit. Maar het
is een boek dat langzaam hoeft gelezen te worden. Pater Castelein,
in de inleiding van zijn werk a La premiere page de Molse >,, raadt
aan, een paar bladzijden te lezen en dan voor een tijdje op te houden.
Dit geldt hier ook. a De belangrijkste Grieksche schrijvers kunnen
niet gelezen, zij willen bestudeerd worden », zegt Pierson zelf (bl. 214),
en zulks is op hem toepasselijk. Hem totaal begrijpen kan men slechts
dan, wanneer men zelf al de Grieksche schriften, die hij bespreekt,
heeft gelezen. Doch in elk geval is het een lezenswaardig boek, waar
toch ook de minder met Grieksch vertrouwde de hoofdgedachte uithaalt : de oudgrieksche wereld, de denkbeelden van dien tijd, het
rusteloos zoeken in alle richtingen. Het is misschien mogelijk, zelfs
zonder de talrijke en telkens voorkomende toespelingen op plaatsen en
verzen, die gij dan, om wel Pierson te vatten, aanstonds voor uw
geheugen moet krijgen, het geheel te zien versmelten tot een enkel
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en vrij duidelijk beeld : Hellas; misschien ja zijn die lezers er nog het
gelukkigste bij, want, al moeten hunne zenuwen door het drukke
onbegrepene lijden, zij krijgen ook die onmetelijke wriemelende wereld
van gedachten niet te ontwarren en te bewerken, die eene allerstrengste
geestesinspanning vereischt en op 't einde dan nog de gewenschte
duidelijkheid niet wil aannemen. (Zie verder bij Achilles). Om « Hellas a
echter volkomen te genieten, zou de lezing moeten jaren duren. Men
zou eerst moeten Ilias en Odyssee lezen, en dan zien en toezicht
oefenen over, wat hij er van zegt. Vervolgens rPindarus, den sagenverhaler, (blz. g8), Herodotus, Thucydides, Xenofon, Eschylus, Sofokles,
Euripides, Austofanes, enz. elk geheel meester worden, om steeds,
under den i'ndruk van het verschgelezene, te zien of men Pierson gelijk
hoeft te geven. (Voor de wijsbegeerte is hij, als eene inleiding, vooraf
te lezen.) Men ziet het : t Hellas » is een gezel voor gansci uw
leven. En gij wordt uitgenoodigd tot het verhevenste stadion van de
geestesoefening.
Dikwijls zult gij vaststellen dat gij het met hem niet eens zijt ;
gij hebt de stukken anders gelezen en gevoeld dan hij, dingen gezierf
waar hij niet van spreekt, maar hij komt ook aan dingen die u waren
ontgaan en u blijde verrassen, daar gij ze u zoo herinnerd ziet. Aangezien hij zijn eigen gezichtspunten gekozen heeft, laat hij natuurlijk
veel weg. Soms ziet hij ook wel, om dezelfde reden, meer dan er
werkelijk is. Zoo komt mij zijn Epos best van al voor, juist wellicht
omdat de stelselmatigheid er zoo niet doorstraalt. Hij legt Euripides,
Sofokles, te streng naar zijn systema Herodotus is de 'godsdienst
en het Helleensche zelfgevoel, voor Thucidides staat op het tooneel
der geschiedenis alleen de me'nsch (biz. r68), en hij heeft met Athene
de eeuwige vraag gesteid : aristokratie of demokratie (blz. 20r) ;
Xenofon, in voile reaktie tegen Atheenschen vrijheidszin' en Atheensch
individualisme (blz. 202) idealiseert Sparta; en met hem is de biographie,
de schildering der menschelijke persoonlijkheid geboren, zooals met
Herodotus de wereldgeschiedenis en met Thucidides de staatkundige
geschiedenis. Volksleven, staatsleven, persooniijk leven heeten de kringen
die Hellas voor de Historiografie heeft ontsloten (blz. 221). Eschylus,
de ten deele nog lyrrsche dramaticus (blz. 241) heeft als grootsche
gedachte die- van zedelijken vooruitgang; van eene goddelijke wet,
voor onze oogen ontstaan, en ten spijt van de aangestelde beschermers
van het oude gehandhaafd (biz. 238). Aan Israel en zijn gemoedsleven, denkt men Licht bij het lezen van Eschylus (biz. 248). s Sofokles
geeft het voorbeeld aan Calderon a (blz. 250). « Hij schildert toestanden
waarvan het ons pijnigt getuigen te zijn (250) zijn treurspelen
toonen ons de naakte waarheid : het nietige van den mensch ; zijn
vatbaarheid voor allerlei misleiding enIzelfbedrog ; zijn geluk, afhankelijk van zijn waan; toonen ons bedrogenen, krachtens eigen ervaring
veroordeeld deze waarheden te eikennen (blz. 261). Euripides is -de
door de kortelings nit het Westen gekomen rhetorika bedwelmde, de
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twijfelaar, de moderne (blz. 271). « Hij is ongeevenaard zoolang zij
stof door een menschkundige behandeling slechts kan winners, hij daalt
zoodra zijn stof een bovenzinnelijke zijde heeft, waaraan zijn voorliefde
voor het menschkundige hem verhindert recht te laten wedervaren.
In het eene geval verheft hij zijn onderwerp, in het tweede trekt hij
het omlaag . (blz. 273). « Hij doet voor de tragedie, wat Sokrates
voor de wijsbegeerte doet : hij brengt haar op aarde: hij wijst de
letterkunde haar eigenlijk onderwerp : den mensch » (3m).
Deze sprokkelingen volstaan om te laten zien wat soort van werk
Pierson levert : het is de philosophie der oude letterkunde, een anatomie.
Vergelijkende het laatste deel, de, Kunst, met de vorige -- de kunst,
,waar nog veel over te zoeken valt eer wij er het gewenschte doorzicht
van verkrijgen ; waarvan dagelijks nieuwe vondsten gedaan worden, — zien
wij het verschil van invloed die eene rijpe en eene nog in vollen wasdom
opgaande wetenschap leveren. De schakel tusschen de vroegeren en Fidias
(wellicht te vergelijken met de verschijning der van Eycks, en Wagner),
zullen nog dikwijls het voorwerp zijn van schrandere,' verrukkelijke werken. Maar de door de Kunst ingegeven bladzijden (ook Piersons) zullen
binnen 50-60 jaar verouderd zijn ; nog lezenswaardig ongeveer gelijk Bastiat
en J. B. Say in eene andere wetenschap; maar gij zult die met onafgebro-.
ken wantrouwen lezen — zoo leest gij b. v. ook Rangab6 's Oudheidkunde
van over 20 jaar — en u afvragen of het stelsel nog niet door nieuwe studien of bewijsvoeringen is omvergeworpen. Integendeel zal onder al de
gewrochten, die door de vernuften der ouden tot het aanzijn geroepen zijn,
bet eerste gedeelte van het door Pierson tot stand gebrachte werk, buiten
alien twijfel eeuwig zijn, evenals de ge-inspireerden Bossuet, Racine,
-Goethe, Lessing. Zoolang wij van Grieksche schrijvers spreken, zal Pierson
met vrucht gelezen worden. « Hellas, v op zichzelve als letterkundig
gewrocht de grootsche wereld waard die het schildert, er mede in betrekking staande als Fidias' Athena met het oorbeeld der godheid zelve, is,
voor de letterkunde, een standard-werk. Daar is het dat Pierson verrukkedi* redeneert op gegevens die klaarblijkend zijn of — zooals de theorie
omtrent het ontstaan van het epos — van ondergeschikt belang. De wording
van het epos kan voor Pierson wel een trek zijn voor zijn beeld van Hellas,
dien hij een artistiek socialisme noemt (blz. II), maar dat is zoo erg niet
voor ons, en wij hebben er ook vrede mee (zie verder Gladstone) dat « de
kompositie te wenschen over laat » (blz. 17), dat «het Grieksche epos is als
,een stad, die Meer dan eons naar de behoeften des tijds is uitgelegd : eenheld van plan noch van stijl . (blz. 18). Maar : « daarom niet afwezigheid
van karakter (blz. 18); « samenvatting van levenservaring ».... « om niet
•de beteekenis van het waargenome te vervalschen of to overschatten, moet
eigen zedelijk besef ons in staat stellen in der menschen uit- en inwendig
leven het echte to proeven, en met fijnen smaak de mate to bepalen waarin
het - telkens onder het bijgemengde aanwezig is. In Ilias en Odyssee blijft
het zedelijk besef, de ethische waardeering zichzelf verwonderlijk,gehjk, en
even diep als juist ›) (blz. 26).
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Zulke beschouwingen konden evengoed ten tijde van Bossuet en
Laharpe als nu en in 't jaar 2000 uitgebracht worden. Daarom voorzie ik
dat dit boek eenmaal zal deelsgewijze herdrukt worden, b. v., in een
bibliotheek als de onovertrefbare Cassell's National Library. Dan ' zullen de
verhandelingen die als opschrift Epos, Geschiedenis, Drama en Wijsbegeerte I voeren, genieten en blijven leven ; Wijsbegeerte'II, (joist
orndat de geschiedenls van Aristoteles' wijsbegeerte nog niet gesloten is)
en Kunst zullen veel minder aftrek bekomen. Het Epos achten wij, zooals
gezegd, best van al. Merken wij aan dat : toen de eerste aflevering, die
Over het Grieksche Epos handelde, in den nazomer van 1889 voltooid-was,
vertoonden zich reeds ernStig en onafwijsbaar -de,eerste- kenmerken van de
kwaal, die binnen weinige jaren PIERSONS krachtig gestel zoude sloopen. >-,(Naber).
Deze verhancteling over het Epos wil ik thans nevens soortgelijkewerken van anderen ter vergelijking leggen, Terloops zij gezegd dat de
grootste rpotti.pLoctOAOToc van het hedendaagsche Griekenland ,, Mistriotis, i0
zijne t, EXATivtA rpcc Rti-ctroXoTict (Athene, Sakellarios, 1894, I deel, Dichtkunst. 766 blz.) ver beneden Pierson blijft. Doch ik heb haast r to komen aan
een man van bovengewoon vernuft, ' Gladstone, van wien verteld wordt, dathij steeds met Ilias en Odyssee in zijn zak liep. Dat hij de gedichten,wel
zoo goed van buiten kent als Pierson, blijkt ten overvloede uit zijne voorrede op Schliemanns Mycene. Ik bezit van hem ongelukl<iglijk het groote
werk « Juventus mundi, Gods and men of the heroic age » niet, maar wel
Homer, een voor studeerenden geschreven boekje van nagenoeg denelfden omvang als Piersons Epos, zijnde 153 blz. in-18. Het geldt hier de
opvatting to zien, en daarvoor volstaat het onderhavige boekje, wellicht
eene samenvatting van -bet groote? Hier volgen de opschriften zijner
,hoofdstukken :
- I. Homer the man, p. 5; II. the homeric question, p. '17 ; III. History
P . 46 ; IV. Cosmology, p. 54 ; V. Geography, p. 57; VI. Mythology, or, the
Olympian system, p. 65 ; VII. Ethnology, p. 94; VIII. , Ethics of ' the
Achaian time, p. 104 ; IX. Polity, p. 113 ; X. Europe and Asia, or, Trojan
and Achaian, p. 121'; XI. 'Characters, p. 127 ; XII. Art, and the arts,
p. 134; XIII. Homer's place and office as a poet, p. 140-153.
Gladstone verschilt dus merkelijk van Pierson, ja zoodanig dat er
eigenlijk maar twee hoofdstukken, VI, XI, , zijn, die ook - bij Pierson
gevonden worden. De Nederlander is dus veel 1:;reedvoeriger in zijn ontwikkelingen. Voegen wij hier nu het plan van Gladstone in een dier
afdeelingen erbij :
XI. 1. Plan of the chapter ; 2. General manner of treatment;
3. Intensity of Achilles; 4. His ferocity; 5. Largeness of Range; 6.
Odusseus compared with Achilles; 7. His personal qualities ; 8. Female
characters : Nausicaa and Penelope; 9. Helen; Jo. Other characters.
Gladstone neemt ook zijn standpunt in het vraagstuk van de wording
der Homerische gedichten, joist als tegenstander van Pierson, want hij is
voor de eenheid. Waar Pierson een gebrekkig plan der Ilias ziet, acht hij
(p. 25) dat e the plot of the Iliad is, one of the most consummate works,
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known to literature. (Het is niet ongepast, hier ook aan te halen wat
Pierson, met het oog op Xenofon, zegt, blz. 214 : Wanneer de filologische kritiek eerlijk, nagaat de wijze waarop zelfs Grieksche proza-schrijvers
hun werk plegen samen te stellen, kon Naar bijwijlen de moed wel eens
ontzinken, ook aan de kompositie van de Ilias een bewijsgrond te ontleenen
tegen de eenheid van dat gedacht. Gladstone wijdt aan dit betwiste
vraagstuk (terwijI Pierson het gelijk heeft — voor zijne onsterfelijkheid —
het als opgelost te beschouwen) een twintigtal bladzijden, en tracht voorts
geschiedenis, aardrijkskunde enz. uit de gedichten te halen (nets wat
Pierson, dank aan zijn opvatting, niet onderneemt). Gladstone wil helpen
Homerus lezen en begrijpen ; daar is het niet om te doen bij Pierson. Orn
dezen laatste te beginners moest men eigenlijk reeds weten wat in den
eerste (behalve de twee genoemde hoofdstukken) voorkomt. Binnen eenige
jaren zal Gladstone, zelfs als schoolboek, verouderd zijn.
In het schetsen der karakters vindt men een nieuw onderscheid.
Gladstone zegt, hoe Ulysses bestaat, Pierson, hoe de dichter zijn karakter
door het epos heen handhaaft en doet uitkomen. Pierson laat het u zelf
opmerken, Gladstone zegt het u. Maar bij Gladstone bekomt men een
belangrijk duidelijker gedacht. Ofschoon nagenoeg elke zinsnede van
Pierson met genoegen gelezen wordt, is hij wellicht niet van woorden.overvloed vrij te pleiten. Laten wij dit nagaan in de kenschetsing van
Achilles.
Achilles, zegt Pierson (blz. 20-24), is een schitterend jongeling, snel
in bewegino, gewaarwording enbesluit. Door Agamemnon wordt hij diep
vernederd. sDe schoone Briseis, den prijs van zijn heldendaden, eischt Agamemnon voor zich, nu Agamemnon zijn eigen krijgsgevangene aan haren
wader heeft moeten teruggeven. In dien eisch treft Achilles alles te gelijk
.ondank, onrecht, miskenning. Zijne, niet des konings schouders torsen
immers al de zwaarte van den oorlog. En nu zal hij, de veldoverste, achterstaan bij den honing ! Eerst wil hij zich recht verschaffen door het zwaard,
maar Athena belet hem den koning te dooden. Kokend nog van wraaklust,
dien hij alleen in het ruwste schelden heeft mogen boeten, keert hij naar
zijne tent. Zijne Briseia wordt teruggehaald.
Eenzaam zit Achilles neder op het strand. De hevigheid heeft
plants gemaakt voor grooten weemoed. Hij denkt aan zijne moeder; aan
den vroegen dood die hem wacht; aan den ioem hem geroofd ; aan de
ontscheurde geliefde. De gevoeligheid lost zich op in een bede, maar het
is de bede van vreeselijke zelfzucht. Zeus, bidt Achilles, Zeus zelf moge
hem wreken door aan de vijanden van de Grieken de zege te verleenen.
Hij, Achilles, onttrekt zich voor goed aan den strijd.
r De held heeft zich niet vergig, toen hij besefte wat zijn terugtrekken
beteekende. Achilles is weldra onmisbaar en Agamemnon ziet het in.
Iij zendt den ouden Fenix, die Achilles had opgevoed, met twee anderen, om hem alle voldoening aan te bieden.
« Het gezantschap treft den held in een kunstmatig opgeruimde
stemming aan. Hij zit neder, een Tier in de hand. Het werkzaam leven
is voor Achilles afgeloopen. Hij rust ; zelfs is hij geen held meer, hij
zingt nu van helden. Aan den feestdisch, dien hij aanncht, maakt hij
goede sier, en de wijn wordt niet gespaard. De gezanten spreken toch
eindelijk ‘'an Agamemnons veranderde gezindheid : de koning wil Brisels
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terug,geven. Wat gaat die verandering Achilles nog aan ? Morgen trekt
naar zijn vaderland, naar Fthia. Daar denkt hij te trouwen en rustig te
leven volkomen roemloos, het is zoo, maar een goed leven is beter dan
een roemrijke dood. Elk • volge zijn voorbeeld. Achilles is positief
geworden.
Tegenover al die volharding ontwikkelt Fenix het groote denkbeeld.
van verzoening ..... .
En zoo voorts, nog een paar bladzijden. Zoo ook wordt Ulysses, zoo
Diomedes, zoo Helena behandeld. Na zulk een beschrijving is het van
zelf noodig, stil te houden en te vragdn vat heb ik nu gelezen? Pierson,
wijst het u ; maar lees het nu bij Gladstone (pp. 128-129)
His Intensity. — t The character of Achilles has for its most marked
characteristics grandeur and intensity. It is colossal in scale, and ranges
in some respects over a wider compass than that of any other hero of
poetry or romance. Yet with all this its parts are so accurately graduated,.
and so nicely interwoven, that it is in perfect keeping throughout. Its selfgovernment is indeed only partial. But any degree of self-government is a
wonder, when exercised over such volcanic forces. It is a constantly
recurring rebellion, beginning with an inward conflict during the first
assembly, and ending in the closing scene with Priam. Self-command,
always in danger, is never wholly lost; and there is a noble contrast
between the strain put upon his strength to suppress his own passion,.
and the masterful ease with ,which he prostrates every enemy. But-he
often allows the tide of emotion to flow on, yet forbids it to overflow its,
banks.
His Ferocity. — Ferocity is an element in his character; but is not,.
as has been sometimes supposed; ite base. Indulged against the Greeks,
it is an exaggerated reaction, such as may be found in very fine natures,
against afoul injustice heightened with a number of surrounding aggravations. Indulged against Hector, it is The counterpart of his profound inconsolable affection for the dead Patroclos. In his overbearing wrath he
utters the wish, t Would I could bring myself to devour thee! » and after
his death he drags him thrice round the tomb of Patroclos; but the mangling of his body, when he has fallen, is left to the common soldiery.
t Largeness of range. — The scope of this character is like the sweep
of an organ over the whole ganut, from the lowest bass to the highest
treble, with every diversity of tone and force as well as pitch. Flom the
fury of the first assembly, lie calms down to receive with graceful courtesy
the pursuivants who fetch Briseis. Before the stern excitements of thedebate with the Envoys, he has been enjoying the gentle pleasure of the
lyre, and chanting the deeds of heroes. From his rage against Hector, he
passes to tears with Priam. When the heaven-sent arms clash on the floor
of his barrack, he kindles into fierce joy; but the hero did not disdain tos,
deck himself with gold ornaments of Nastes the Karian, which in him
suggest effeminacy, but in Achilles seem only a tribute to the magnificence
of his manhood. Marked as are these contrasts, they are thoroughly
harmonised, not simply by art in the transition, but by the largeness of
the scale.
Odusseus compared with Achilles. — Since _Achilles seems everywhere to tread upon the bounds of the preterhuman......
Ik waag het met, te besluiten, welk van de twee het best opgevat
-en geschreven is. Doch de vergelijking is leerrijk. Mijn indruk is, dat men
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erdoor beide schrijvers op , prijs stelt. Belden zijn meesters; zij lichten
malkander toe. Gladstone geeft juist het antwoord op de vraag : (< wat heb
ik u gelezen ? 1, Pierson haalt de daadzaken aan die Gladstone's oordeel
staven. Maar Gladstone hadde ook kunnen zijn karakterschets bij vele
schrijvers sedert honderden jaren afschrijven, zonder het Epos te hebben
gelezen, want 't is het cliché ® ter wijl zulks bij Pierson niet te denken valto
Het komt mij niet noodig voor, dit artikel nog in omvang te verdubbelen met eigene denkbeelden over een aantal punten uiteen te doen,
voornamelijk aangaande Sofokles, dien ik, ongehjk Pierson, liefst van de
dramaschriivers heb. Ik zie ook het nut met in, nog verder over de
vergelijking tusschen den Engelschen staatsman en den Nederlandschen
hellenist te spreken. De lezer heeft de vereischte uittreksels. Voor de lengte
dier uittreksels vraag ik geene verschooning; zij zijn het overnemen waard,
en zullen, hoop ik, welkom zijn. Het is en blijft aangenaam, leerrijk, bij
een vernuft dat men heeft bewonderd en ten deele begrepen, anderen te
hooren spreken, al neemt gij nog hunne meening niet aan. Allen weten
lets dat uwe belangstelling opvekt gelijk in een gesprek over een persoon
dien. ‘gij hefhebt... En zoo is Pierson, (met Gladstone), toch onder de
besten. Zoo ga het dan
,,
« Ognuno vuol dir la sua : ma chi sa che 11 Rembrandt,sepotesse
leggere tutte le pagine che si sono scritte per spiegare le segrete intenzioni
della sua pittura, non darebbe in uno scoppio di ma! Tale ê la sorte degli
uomini di genio : ognuno, per mostrare che li ha capiti meglio degli altrip
se li rimpasta a modo sue); sono come un bel tema dato da Dio, che gli
uomini svolgono in mille modi diversi; un telaio su cut l'immaginazione
umana dipinge e ricama secondo le torna o le frulla. (Olanda, di Edmond()
de Amicis, I3a ed., Milano, Treves, 1893, p. 180
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BOEKENNIEUWS.
Tractatus de virtutibus theologicis auctore G. LAHOUSSE S. J.
in 8°, p. 412. Brugis apud C. Beyaert. Pretium fr. 4,50.
Wie de philosophische werken van P. Lahousse kent, zal zich
niet verwonderen _ over de voortreffelijke eigenschappen j en groote
verdiensten van zijne theologische schriften.
Eene uitgestrekte en diepe kennis der wijsbegeerte is onmisbaar
voor den theoloog, die zijne taak volkomen wi1 vervullen. Niet alleen
dient hij het bewijs te leveren uit de bronnen der openbaring van
het bestaan der waarheid, hij moet tevens (zoOveel mogelijk) hare
natuur verklaren, hare grenzerr bepalen, haar verband met de natuurlijke orde -in het licht stellen. Met andere woorden : de positieve
theologie heeft de hulp noodig van de speculatieve, en deze is zonder
philosophie ondenkbaar.
Twee vragen stelt de theologie volgens den H. Thomas : an sit
en quid sit dogma? de eerste behoort tot het positief gedeelte der
theologie, de tweede tot het speculatieve, dat het eerste veronderstelt,
aanvult en voltooit.
Geen wonder dus dat de wijsgeerige werken van P. Lahousse
de beSte verwachting deden koesteren op het gebied der godgeleerdheid. En deze veiwachting werd niet teleurgesteld. Reeds in den
tractaat de. Vera Religione heeft hij zijne sporen verdiend. Benevens
eene uitgebreide belezenheid toont hij in deze belangrijke verhandeling een_ uitmuntend talent van voorstelling, welke de moeilijkste en
afgetrokken begrippen met helderheid your den geest van den lezer
roept, en hem eene op doorslaande argumenten steunende overtuiging
verschaft.
In het bovenstaand werk tree& hij uit het voorportaal den eerbiedwaardiken tempel der leerstellige theologie binnen, om de katholieke leer over de theologische deugden wetenschappelijk te bevestigen,
en tegen de ketters en `de rationalisten zegevierend te verdedigen.
Tegenover het naturalisme van orize dagen is het voorzeker van
groot belang ons bovennatuurlijk leven van kinderen 'Gods door, de
vereeniging met Jezus Christus in het noodige licht te plaatsen. Niets
kan daartoe meer bijdragen dan de tractaat de Vzrtutibus theologicis,
welke in vier afdeelingen wordt gesplitst; de eerste behandelt de
theologische deugden in het algemeen oil. 56) de tweede de deugd
van bet geloof (bl. 330); dcle derde- de deugd van de hoop (bl. 376) ;
de vierde de deugd der liefde (bl. 399).
Iedereen kent de groote moeilijkheid der, vragen welke met den
geloofsact in verband staan ; zijn oorsprong, ,zijne natuur, zijne ontleding, zijn laatste steunpunt, zijne duisternis en vrijheid hebben aanleiding gegeven tot het schrijven van talrijke lijvige boekdeelen in
den bloeitijd der theologie.
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In al deze ingewikkelde vragen zal de lezer den P. Lahousse
als een veiligen gids volgen, en oplossingen vinden, die niets te
wenschen overlaten zoowel aan duidelijkheid als aan bewijskracht. Al
stemt hij niet altijd met hem in, steeds zal hij met belangstelling en
groot nut van zijne inlichtingen -en bewijzen kennis nenien.
Stippen wij enkele punten aan. Kan het gezag der ouders, leermeesters, pastoors aan kinderen, ongeletterde, onbeschaafde menschen
genoegzame zekerheid geven ointrent de waarheid der geloofstitels en
'het bestaan der openbaring?
Eenige theologen van naam semen hunne toevlucht tot een
buitengewoon hulpmiddel, tot eene innerlijke verlichting van den
H. Geest, die zij op verschillende wijzen uitleggen. De schrijver verwerpt deze meening en houdt staande dat ongeletterden zonder dit
middel de zedelijke overtuigirg kunnen veikrijgen van het bestaan
der openbaring.
Men leze de 26 st' stelling (bl. 245) en na overweging der argumenten zal men zijn gevoelen deelen.
Veel, zeer veel werd geschreven over de vrijheid van den geloofsact. De bewijzen ten gunste der openbaring spreken zoo duidelijk
dat men nauwelijks de mogelijkheid begrijpt voor het verstand de
geopenbaarde waarheid te ontkennen of in twijfel te trekker.
Desniettemin wordt nit alle bronnen der theologie bewezen dat
wij de psychologische (niet de zedelijke) vrijheid bezitten te gelooven
of niet te gelooven. Hoewel de openbaring en de geloofswaardigheid
van het mysterie met zekerheid gekend worden, beweegt de wil niet
gedwongen maar vrij het verstand tot toestemming.
Vooreerst wordt de openbaring niet met onweeistaanbare krpcht
gekend en tweedens openbaart deze kennis, al is zij onweerstaanbaar
Diet de intrinsieke waarheid van het mysterie.
Daarom verdedigt de schrijver ook de vrijheid van het geloof
zelfs wanneer men het bestaan der openbaring met evidentie inziet (bl. 28o).
Indien de geloofswaarheid tevens eene natuurhike waarheid is,
blijft het geloof vrij en duister, omdat hetzelve niet de evidente kennis der
openbaring, maar Gods onfeilbaar woord en gezag tot heweeggrond heeft.
Is deze waarheid een mysterie, dan ontspruit de vrijheid van
het geloof uit het gebrek aan de evidentie der waarheid.
Is eindelijk de openbaring wel met zekerheid maar zonder evidentie gekend, dan ontstaat eene derde bron van duisternis en vrijheid.
Doze verklaring gaat uit van het wijsgeerig beginsel dat het
verstand zijne vrijheid niet verliest, zoolang de voorgestelde waarheid
door Naar inttinsiek en inwonend licht hetzelve onmiddellijk of mid-.
dellijk niet tot toestemming noopt en dwingt.
Het gezegde n genoegen om den lezer aan te sporen zijne
theologische kennis door de studie van dezen belangrijken tractaat te
verrijken.
Vooral den professoren zal het boek uitmuntende diensten bewijzen,
en hen in staat stellen hun onderwijs naar de eischen van den tijd
in te rich ten. Want ondanks de verbazende vorderingen op alle gebied
der wetenschap, zal de kennis der theologie steeds onmisbaar blijven,
ja hoe rneer de menschelijke geest zijne krachten ontvouwt, en in de
geheimen der zichtbare schepping doordringt, des te dringender behoefte
heeft hij aan de leidende en steunende hulp der theologie, Welke
hem voor dwaling behoedt, en nine nasporingen gemakkeluker en
veiliger maakt.

.Rermond.

Dr. A. DUPONT,
rustend hoogleeraar.
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Brugge und Ypern, van HENRI HYMANS. Leipzig und Berlinn.
Verlag van E. A. Seeman-, 1900, 116 blz. Prijs : 3 Mark.
Dit werk is het zevende eener reeks geillustreerde stadbeschrijvingen, die onder den titel van Berthmte Kunststatten » veischijnt.
Uit een brugsch oogpunt beschouwd, is het nog een der beste vul-garisatieboeken, die over Brugge verschenen zijn : aangenanie tekst
en niet minder aangename opluistering door middel van luchtdrukplaten op zink. ,
'Weini,2 , valt bier of te keuren. Alleen moeten we 't luidop klagen,
dat er toch nooit een einde komt aan een aantar verouderde praatjes
omtrent Brugge van nu en van voorheen, die steeds van het eene
reisboek in het andere overgaan en ook bier alweder ontmoet won,
den. Zoo lezen wij in Hymans' beschrijving, dat West-Vlaanderen's
hoofdplaats nog altijd min dan 50,000 inwoners - telt, waarvan e-en
groot deel armlastig zijn (blz. 6-7), terwijl er ten tilde van Philipsderi-Goede wel 150,000 waren (blz. 7). Het is immers van overlang
geweten, dat er nooit meer dan 35,000 Bruggelingen tegelijk geleefd
hebben ; en dat de bevolking thans bij de 57,000 inwoners bedraagt,
waarvan nauwelijks I op 7 bijwijlen onderstand geniet.
Nog andere beweiingen komen als 't ware uit de nevelachtige
romans van Rodenbach Zoo, bijv., dat nog steeds de werkklok op
zekere uren van den dag hare tonen over de verlaten markten en
wegen laat weergalmen ; dat de straten doodsch en ledig zijn, behalve
tegen vespertijd, als overal de klokken aan den gang gaan en de
vrouwen met kapmantels bij drommen ter kerk ijlen !...
Altijd voort _wordt ons in 't hoofd gepraat, dat de Jerusalemkerk een bepaald Oostersch karakter heeft, al is 't gebouw ook nog
zoo Brugsch van stip en voorkomen als het maar wezen kan.
Dat de 0. L. V. kerktoren maar 122 voet hoog is, zal niemand
gelooven, -die dat gevaarte, al was 't nog van een uur ver, in , deoogen krijgt. Eigenlijk meet die toren 121 meters en 3o centimeters.
De vontekapel der 0. L. V.-kerk is in den loop der XIX' eeuw
niet a restauriert », maar wel langs binnen massakriert » geworden.
St. Jan's Hospitaal werd nooit door
Ursulinen-schwestern
maar integendeel door nonnen der Sint-Augustijnsorde, bediend. Dat
heeft zeker de rijve van Ste-Ursula
gedaan ?
Doch, dat alles zijn nu kleinigheden, die bij eene volgende uitgave gemakkelijk te Verbeteren zijn : men wordt ze bijna met gewaar
in het mooiversierde en waarlijk met, liefde geschreven boek.
K. D. F.
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde voor het middelbaar onderwijs, door E. DENEEF, leeraar van het Koninklijk Atheneum te
Mechelen. Brussel, J. Lebeque en C e , 1900, 236 blz. gr. 80.
Op zwaar papier gedrukt, is dit een statig boekdeel. De inhoud daarvan is voor jongelingen der middelbare school zeer gepast. De schrijver laat
zich met het opgeven van bronnen niet in; zijn woord is het woord eens
leeraars, die geen twistgeding wil uitlokken en geene meening wil mededeelen, dan op enkele uitzonderingen na, die natuurlijk , vooral in het tijdperk van den Geuzenstrijd, moeielijk te vermijden zijn.
Menigmaal komen er uitdrukkingen voor, welke voorzeker nauwkeuriger hadden kunnen zijn om wetenschappelijke waarde te hebben. Wij zijn
in de kennis van het verleden nu op eene hoogte gekomen dat woorden als
middeleeuwen a middeleeuwsche standpunt » (blz. 8o) enz. nadere uitlegging verdienen of ongebruikt moeten blijven. Hemelsbreed is toch voor een
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geschiedschrijver het onderscheid tusschen de middeneeuw van Clovis of
Karel den Grooten en die van de Hohenstaufen of Philips van Burgundie.Ook het woord c wedergeboorte, a in den zzn van renaissance is
geheel onbruikbaar. Renaissance draagt in zich de beteekenis eener
bepaalde kuns tric hting, aan de romaans che wereld ontsproten,wedergeboorte heeft die beteekenis niet. Herboorte gebruikt Vondel in
geheel anderen zin, en Herborzns, zooals sommigen ook al zeggen, is nog
belachelijker.
Bovendien was de Renaissance op geenerlei wijze eene n ie u w e
geboorte. De vertaling van dit woord vermeerdert daarom de verwarring.
Het gebruik van het woord znhuldigen, zonder dat er spraak is van
eenen prins, eenen pastoor enz. is zeker een lapsus calamz. Men kan een
haven, een standbeeld, eene zaal, ee-ne straat, enz. niet inhuldigen ; wij hadden
daarvoor in onze taal de uitdrukkingen inwilden,plechtig openen, onthullen, enz. De schrijver verdeelt zijn werk in ; i . Oudgermaansche letteren.
2: Middelnederlandsche letteren, 3. Nieuwnederlandsche letteren. 4. Hedendaagsche letteren. Doch slechts ito bladzijden worden aan het eerste deel
gewijd, sluitende met 1200. Ondertusschen kan men het streven des schrijvers slechts goedkeuren : eene keuze van eenige groote schrijvers te doen,
en het overzicht niet volledig te willen maken. Er konden evenwel in het
geheele boek voor Vondel slechts i3, voor Bilderdijk alleen 7 (zegge z even)
bladzijden op overschieten, terwijl Hooft er toch nog n eg en inneemt.
Overigens valt pier te prijzen, dat de heer Deneef in alle tijdperken het
Volkslied met opmerkzaamheid heeft herdacht. lean de Vlaamsche schrijvers van den jongsten tijd worden vele bladzijden gewijd, doch eene
groote menigte jongere dichters nit het noorden van de laatste halve
eeuw ontbreken en daardoor ontvangen wij Been voldoende overzicht
der letterkundige beweging.
Ten slotte zou er wel grond bestaan om op eenige beweringen, in het
eerste hoofdstuk geuit, terug te komen, wat onder andere ook zou gelden
voor de uitdrukking : . Na het ondergaan van den invloed van Christendom
en Romanisme, » kwam . het bloeitijdperk van de Germaansche maclit,
onder Karel den Groote a.
Dergelijke historische beschouwingen van algemeenen aard waren.
beter achterwege gebleven. Eene alphabetische tafel ware zeer welkom
geweest.
Overigens neemt Deneef's werk eene waardige plaats in nevens andere,dergelijke werken met het zelfde doel geschreven ; zelfs zijn eenige verouderde denkbeelden, b. v. over den ooisprong van het wereldlijk tooneel,
daaruit verbannen; dit maakt het boek, geschreven in gematigden toon,
A. T.
aanbevelenswaardig.

Marioline, roman, door DIRK DE Vos. Antwerpen, De Vos en
Van der Groen.
Vermeylen en Van Rijen beiden hebben Emma lief. 's Meisjes hart
helt over naar den laatste ; toch huwt ze met Vermeylen omdat hij 't eerst
naar heur hand gedongen en haar trouw ontvangen had. Dat is de gansche
verwikkeling van die 150 bladzijden. De heer De Vos heeft een psychologisch roman willen schrijven . — een nieuwtje in ons Vlaamsche letteren.
Daar is menige bladzij van waarde in dit boek, menige bladzij, kloek
gedacht en geschreven, als b. v. 25, 72-73, 144. De schitterende beschrij-vingen bl. 89 en vlgg. en bl. 119 toonen ons een hand, bedrevener nog
met penseel dan bistouri. Meer dan eens toch schijnt de psycholoog zijne
taak niet gewassen. Om in de school van Bourget een plaats te veroveren,
is 't niet genoeg Couperus of Maeterlinck te bewonderen, men moet eerst
en vooral duchtig doorstudeeren — boeken minder, menschen het meest.-
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Op r bl. 55 zegt Van Rijen Ik lees bijna nooit. » Zou Van Rijen zijn rol
kunnen spelen als thans, indien hij niet veel gelezen had en veel onthouden? Hij meest wel eens er met phrasen van of te zijn, daar niet het
minst, ,waar de zielkunde, Naar hoogsten triomf moest vieren cfr. 35-36,
,69-7I, 104.
De stijl is -doorgaans te kunstmatig. Hij ruikt naar snobisnie ».
Eens in gemoede : Al tracht men te spreken. — Van Eeden immers voor
aren heeft ons geleeraard dat die mannen spreken, terwijl al de anderen
praten — Al tracht ,men te spreken dus als Gorter of Kloos, als Borel
of Netscher of Van Deyssel, daarom kan men toch nog verkeerd spreken.
Tait alles verstomt geenszins ons hulde aan sommige bladzijden, die
eer doen aan ons letterkunde, en die bewijzen dat de beer De Vos iets
meer kan dan velen, als hij maar wil.
J. P.

j

Pensioenwet van 10 Mei. — Voordrach t door WILLEM VERELST,
toezichter bij het verbond der- werklieden-pensioenkassen van het anontlissernent Antwerpen. Antwerpen, Onckels, 48 bl.
dat zal wel -de eerste indruk zijn, want er bestaan
Nog een
reeds vele vlugschriften hierover handelende.
Ja wel; nog een, maar een goed, klaar, volledig. Wie voor het yolk
moet spreken over de pensioenkassen zal wel doen eens te lezen hoe
de beer Verelst de zaak heeft voorgedragen.
E. VL.
KathOlieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding te_ Antwerpen. — Reeds 28 vlugschriften Zip door de zorgen dezer nuttige inrichting de Vlaamsche wereld ingezonden. Het doel daarvan is hoogere gedachten, verheven begrippen onder het yolk te verspreiden over de meest
verscheiden onderwerpen en alzoo de elementen van het hooger onderwijs
in ieders bereik te stellen. De voornaamste zijn :
Het Zenuwgestel, door J. Gevaerts.
De l7olksstammen van Europa, door A. De Vos.
De Spraak, door F. Mets.
De Levelingen (MIcroben), door H: Deckx.
Kezzer Karel in Durtschland, door H. Sermon.
Ons Bloedgestel, door Dr L. Janssens.
Rechterlilke Dwalmgen, door E. Schiltz.
Lucht en Adeinhalzng, door F. Ghijs.
Handel en Niiverhezd in de 13 e en 14 e eeuw, door G. Lefêvre.
Hypnotismus,' door H. Deckx. ,
De Parelzucht of Tering, door R. Speleers.
Philip II en de Nederlanden, door E. Van Dieren.
Inlezdzng tot de sti die der schezkunde, door A. Van Schoor.
Arbeid en Kapitaal, door J. Larriproie.
Het tooneel in vroegere eeuwen, door R. Ooms.
De Engelsche .Ramantiek, door E. Schiltz.
.;>emeene Gezondhezdsleer, door H. Deckx.
Le Overeenkomsten, door Lod. Dosfel.
De Hunt, door E. V. R.
Deze schriften geven een vluchtig overzicht_ van de betrekkelijke
wetenschap en kunnen door iedereen met vrucht gelezen worden. Als
poging OM de wetenschap ook onder de lagere volksklassen ingang te
doen vinden, verdient dit werk alle ondersteuning. leder werkje is verkrijgbaar voor 0,25 fr. in den Nederlandschen Boekhandel-te Antwerpen
E.
4en bij de ineeste drukkers.
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La Conversion de Petrone, par FIRMIN VANDEN BoscH.
Comêdie en un acte. Suffer, Gand 1901.
Een klein, net boekje.
De titel
actueel. Wie kep t Petrone niet, sedert Sienkiewicz'
roman Quo Vadzs?
De Roornsche verfijnde sceptieke wellusteling wordt hier echter
niet bedoeld; wel de bekeering van een sceptieker, die zoo wat voor
een Petrone, in 't klein, poseert.
Bluette, een jong meisje, woont op een kasteel met haar ouderen,
broer Rene, voor wren ze mama moet zijn ze moet zijn halsdoek
aandoen, zijn cigaretten rollers enz. Rene is een sceptieker, de bloemen
plukkende die op zijnen weg staan en voorts Haar niet veel omziende.
Van trouwen o. a. wil hij niet weten. Heeft hij niet zijne zuster die
voor hem zorgt een t'huis zonder den last der kinderen! Maar de
liefde is toe! toe ! komen doers in Bluette 's hert, zij ziet Jacques
Dorval geerne.
Rene vermoedt het uit Bluette's spreken over de liefde; hij onder-vraagt den knecht Jan, die beter dan zijn meester, de geliefden heeft
afgespied en alles uitbrengt.
Bluette echter aarzelt, zij kan Rene daar tech zoo alleen niet
laten zitten.
En Rene? Hij zal zen zuster laten trouwen, op reis gaan, zijn
scepticisme laten varen en... zeif trouwen.
Zoo loopt het of tot elkeens voldoening.
De comedie is licht, springlevend. Zij werd voor de eerste maal
opgevoerd te Gent, in den Katholieken Kring, den 14 Maart 11. en
zal voorzeker goeden indruk .hebben gemaakt.
Bij nader inzien nochtans zou men wel willen hier en daar lets
anders zien. Bluette is verliefd, een meisje van 20 jaar; Rene klaagt
dat zonder haar hij toch zoo alleen zou zijn, en... zonder dat wij
strijd zien wil Bluette zoo maar seffens haar liefde laten varen. Jan,
de knecht, is wat te gemeenzaam, dat is toch geen knechtentaal , wat
hij spreekt. En Rene, onze Petrone, die bekeert zich wel gemakkelijk. Zijn scepticisme zat niet zeer diep.
Die karakters hadden kunnen meer uitgewerkt zijn ; het stuk zou
maar meenen we, ook beter.
er natuurlijk langei bij geworden
E. VL.
Liederboek van Groot-Nederland, verzameld door F. R. GOERS
FRNZ. - C. A. J. Van Dishoeck. Amsterdam.

Elk y olk heeft zijn eigen taal. De taal is gansch het yolk.
Elk yolk heeft zijn eigen zang. Wat is de muziek anders dan
een gevoel, eene aandoening < spreken >> met meer uitdrukking, met
meer klanken in de stem?
Een yolk dat niet meer zingt zijn eigen zang is een yolk dat
niet meer, als yolk gevoelt, dus ook niet meer als yolk leeft.
In Vlaanderen wordt ernstig gewerkt voor de opbeuring van de
taal des yolks.
In Vlaanderen en in Noord-Nederland werd tot, nog toe te weinig
gedaan voor den zang van 't Volk. Men tong, men zingt ‘er nog te
veel vreemden zang.
't Is wonder, op 't zelfde tijdstip staan in Noord- er Zuid-Nederland twee mannen op die jaren van hun Leven wijden aan 't eigen
vaderlandsche lied : Karel Heyndrickx te Leuven, Coers te Utrecht;
twee jongeren, want bij de jongeren bijzonder heerscht de behoefte
aan eigen zang.
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Beiden willen bewijzen dat er Nederlandschen zang bestaat, HeynCoers e in het verleden
drickx meer bijzonder . nu
Karel Heyndrickx is gaan aankloppen bij de befaamste toonkunstenaars van Vlaanderen en heeft hunne bijdragen met pracht verzameld in zijn Studentenlzederboek (twee lijvige deelen, Zavelstraat i6,
Brussel, 12 fr.).
Goers is gaan afluisteren aan den heerd der oudjes, op kermis
en bruidfeest, heeft gesnuffeld in bestofde boeken en geelgetrokken
handschriften, en heeft nu zijn e Liederboek van Groot-Nederland .
geleverd. Heyndrickx heeft aan elken meester voile vrijheid gelaten
voor melodic en begeleiding, zoo komt het dat men in zijne verzameling meer salonliederen aantreft.
Goers heeft eenen keus van bestaande melodien gemaakt en door
,tusschenkomst zijner bijzonderste helpers W. Petri en Mart. J. Bowman, er eene begeleiding bijgeschreven waar elke pianist licht mede
om kan. Beiden hebben gewerkt om hun y olk bij snarenklank en
vreugde _weder als yolk zijne gevoelens te doen uitstoi ten, om het te
doen leven!
Het liederboek van Heyndrickx werd reeds besproken; ik vertoef
hier enkel bij dit van Coers.
Coers liederboek van Groot-Nederland zal- verschijnen in vijr
groote kwarto boeken (Amsterdam, Van Dishoeck, fl. 2.75 't boek)
waarvan reeds drij het licht zagen.
Het eerste deel (142 bl.) Studentenliederboek, heeft Coers gegeven aan zijne vrienden, de studenten, en hij heeft gelijk gehad, omdat
de studenten meest vereenigd, stembegaafd en muziekkenners zijn.
Het bevat, naast eene zeer belangrijke
waarin Coers het
waarom >o van zijn boek uitlegt, eene reeks vaderlandsche liederen;
de liederen der talrijke afdeelingen van het Utrecht's Studentencorps,
en der hoogstudentenmaatschappijen van Gent, Brussel, Luik, Antwerpen enz., groenenliederen, Latijnsche liederen enz.
Het tweede deel (168 bl.) bevat vooral oude liederen, waaronder
geestelijke-, verhalende-, historische-, klucht-, drink- en minneliederen.
Meestal de oude deuntjes die wij heden op oudliederen-concerten
hooren, komen er in voor : ter gelegenheid van 't Nederlandsch Congres
te Gent werden er ,een aantal uitgevoerd. Er zijn er eenige bij die
toch wat e vet » zijn.
Het derde deel (159 bl.) bevat meer hedendaagsche liederen :
geestelijke, Friesche, mystieke, zeemansiiederen enz.
Het is zeer moeielijk een algemeen oordeel over dit boek te
vellen : elk lied in 't bijzonder zou dienen onderzocht. Wij willen
enkel drie bemerkingen maken Coers heeft eene sobere begeleiding beoogd, en is soms in lompheid gevallen : zoo b. v. , het
opgaande accoord sib do-mi-sol is beter gesplitst in do-sol-sib- mi
of sol-sib-mi-do enz. 2° Eenige begeleidingen hebben wanklanken :
(lit is misschien echter onvermijdelijk, want hoe meer muziekale producten van verafgelegen landen tot ons komen, hoe sterker wij ons
overtuigen dat de gezamenlijke omstandigheden van klimaat, levenswijze enz. eenen zekeren invloed- uitoeferien op de bilvezels van
zeer betrekkehjk en zeer rekbaar.
't oor, bijgevolg is e harmonie
3° Eenige liederen zouden beter moeten gestudeerd zijn om, er de
j uiste beteekenis van te vatten b. v. Het beleg van Berg-op-Zoom
is, ons dunkens : de opbruisende stem van eenen meetingist die tot
de Berg-op-Zomenaren spreekt; dus e driftig en forsch
zou beter
passen dan het in dien toestand onverstaanbare c opgeruimd
Dit
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zijn eenige kleinigheden die wij meenen te mogen aanmerken opdat
de mtgave 'der latere boeken nog volmaakter weze. Maar wij weten
waarlijk niet of wij meest onzen dank of onze bewondering voor den
deer Coers moeten lucht geven : onzen dank voor den onzeggelijken
dienst bewezen door het opdelven van dien hederenschat, door het
,‘samenrijgen van de verstrooide perels; onze bewondering voor die
taaie werkzaamheid en dit onverpoosd streven, die niet nalaten konden zoo schitterenden uitslag te leveren; vooral voor die wilskracht :
`t schijnt dat Coers lang te worstelen had met schouderophalen en
onverschilligheid toen hij zijn ideaal s Groot Nederland . trachtte mede
te deelen.
« Zij loechen en staken hun schouderen op .... Wij, wij verstaan zijn
edel pogen, en gunnen hem zonder dubben onze voile toetreding. Hij
levere ons nog menig werk zoo verdienstelijk en zoo noodig als zijn

Liederboek van Groot-Nederland.
PETROVOTSKI.

Schetsen en Novellen door ANNA GERMONPREZ. 23 8 nummer
der Duimpj esuitgave. Februari 1901.
Ge zoudt ongelijk hebben, lezer, moest ge dit boek onopengesneden laten en zeggen : 0 Ik heb al zooveel prullen van schetsen
en novellen gelezen dat ik den moed verloren heb om... . Ik zeg
u dat ge in dzt boek stukjes zult aantreffen die ge niet alleen gaarne
.zult lezen maar — wat oneindig meer zegt — gaarne zult herlezen.
Niet dat ik beweer dat alles, alles volmaakt is — wat is er
volmaakt onder de zon ? — maar bij opstelletjes als b. v. Bedelaars,
Wolken, Feemke, Wantje's erfgenamen, Leieschuimers, De Weddingschap — ik noem ze op volgens de orde van den bladwijzer en
beslis Diets aangaande den voorrang wegens kunstwaarde — bij die
opstelletjes, zeg ik, heeft men spijt dat het uit is omdat men geniet.
Zoek bier geen grootsche, ontzaglijke tafereelen die een wereldfeit voor uw oogen tooveren. Mej. Germonprez is eer een kleindochter
van Teniers dan van Rubens. Trouwens in schetsen en novellen komt
het penseel van Rubens weinig te pas. En als ik Teniers noem,
mag men aan den geheelen Teniers niet denken. De levenslustige,
vroolijke, koddige Teniers met zijn boerenkermissen en herbergvreugd
is bier dood. Aileen iets van de voorliefde voor bepaalde onderwerpen en van het realisme in de uitvoering is op onze schrijfster
overgegaan. Want Mej. Germonprez' muze is een volkskind, geen
salonjuffer en nog meer een boerendeerne dan een meisje uit een
stadsachterbuurt. Ze verwijit liefst op den buiten, in de arme hui zekens, op kleine hofsteden, ginder ergens in het vaderiand van Stijn
Streuvels. Germonprez en Streuvels schilderen dezelfde streek en dezelfde
menschen. Onze schrijfster is reeds te lang aan het werk om onder
den invloed te hebben gestaan van den talentvollen bakkersjongen
nit Avelgem. Opmerkelijk is 't echter hoe in beider trant zooveel
-familietrekken voorkomen ; in ongelijke maat hetzelfde realisme, hetzelfde weergeven van physieke indrukken door een kunstige mozaiek
van teekenachtige kleinigheden.
Geen van beiden vermijdt ten voile de bijna onvermijdelijke klippen van het genre : de belemmerende overlast van details, het onderdrukken van het gevoel, het daaruit voortvloeiende koude, ijzige der
voorstelling, het te veel verwaarloozen van het bovenzinnelijke in
't algemeen, het bij voorkeur schilderen van het uitzonderlijke, het
ziekelijke, het afstootelijke in menschen en dingen.
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Doch dit zijn vlekjes die misschien meer de richting aankleven
dan de personen en die vooral niet Wegnemera dat Mej. Germonprez
echt artistieken aanleg heeft. Om zich daarvan te overtuigen hoeft men
maar te letten op die kunstig gebouwde zinnen, waaruit al het kleur,
en klankloeze ,onmeedoqgend is verbanneh, waarin het vrije, soms
,stoute spelen met de volgorde der woorden enkele 'onderdeeltjes van
het tafereel heller verlicht, die_ door hun wel berekenden omvang zelf
het effekt verhoogen. 'Let vervolgens- op dat weerkeeren van een' of
anderen kenschetsenden trek, van een heelen volzin, van verscheiden
volkin.nen zelfs die in uw oor klinken als refreinen of - als leidmotieven die den indruk van het geheel samenvatten, of 'een reeds half
uitgewischt beeld, heropfrisschen om het te laten contrasteeren, met het
thans geziene, eriz. Let éindelijk op dat Maeterlincksch symbolisme
dat het toevallig schreeuwen' van een uil, let over-straat-loopen van
een kat, het voor den wind toeklappen van een deur, de stilte zelfs
benuttigt ,orii het , benauwende-, het pijnlijke, het tragische van een
toestand te vergrooten.
Nog eens, Mej. Germonprez is kunstenares en wij durven hopen
dat haar talent ons nog aangename vei-rassingen voorbehoudt. Wanneer krijgen_ we eens een, roman van haar? De Weddingschap bewijst
dat zij het zou kunnen.
J. D. , C.
Annuaire \ du conservatoire royal de musique de Bruxelles,
24e annee, Bruxelles, E. -Ramlot, Gand, Ad. Hoste, 5900-1901. Het
jaarboek bevat vooreerst de 4 1aatste benoemingen, \ Waaronder die van
Paul Gilson voor de theoretische harmonie, vervolgens, de lijst der
afgestorvenen, met een schoon portret Nan Joseph Dupont., Daarop
volgt de lijst van 't onderwiizend personeel. Wij vinden hieronder
Mine Neury als professeur de declamation francaise, M. Chomê als
professeur de diction, doch niemand voor de voordracht van Nederlandsche of Vlaamsche teksten. Op bl., 8r vlgg. komen de nieiiwst
verworven werken der boekerij voor. Hier is b. v, een hs. van
Van Campenhout, h een Lzbera me, waarvan het Kyrie eleison op
de wijze der Brabanpmne geschreven is (!), eenige kleine werken
van de achttiende eeuw, vervolgens cantates, airs enz., van Pergolese
(OrPhe'e), Paer, enz., dan, eenige bekende oratorio's en missen, oude
opera's met Franschen en Italiaanschen tekst, enz., enz.
Geschenken, uitslag der wedstrijden, enz. volgen nu,_ overzicht
der gegeven 'concerten en de samenstelling van !t orkest van' 1899-1900.
Wij lezen op b12 57o de ,toespraak .van den heer De Mot
(toenma'als nog) ondervoorzitter van den raad van - toezicht, gehouden
bij de prijsdeeling. In deze redevoering wordt bijzonder het practisch
karakter van ' het- conservatorium verdedigd.
Vermeld worden de nieuwe uitgaven van werken voor klavier,
bezorgd door den beer Wouters.
Ten lotte,komt eene nota over een handschrift van 14o meiodieen
der 17 e eeuw van verschillende toonkunstenaars, bewerkt door Alfred
Wotquenne.
Almanak voor Nederlandsche Iatholieken, 1901. Amsterdam,
C. L. van- Langenhuysen, 236 blz., 12°.
Eerst na de uitgave onzer tweede aflevering, ontvingen wij bovengenoemd Jaarboekje, anders LL zou men er reeds vroeger rekenschap van
hebben gegeven. Reeds 't opschrift is belangrijk a Vijftigste bundel
De opstellers denken daarbij aan den rozenkrans en zeggen « Het
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vijfde tientje is voltooid. » Wij hopen toch dat de krans niet voor
goed weggelegd is en dat een nieuwe zal begonnen worden, in den geest
der stichters Jos. Alberdingk Thijm en H. J. C. Van Nouhuys, in
zijnen tijd een godvruchtigen rozenkrans-bidder wiens ,naam, tot onzer
verwondering, geheel schijnt vergeten te worden. Wat er ook van zij
— het boekje is weder vol van merkwaardige bijdragen groot en
Klein, waarvan de hoofdzaak is Van Zeyl's Jacobus de Voragine.
Pater Allard bewijst in een ander opstel . hoe hoog Hendrik
Laurensz Spieghel nog stond aangeschreven in de eerste jaren der
achttiende eeuw, 2 (met vier afbeeldingen). P. M. Bots bespreekt
« Gaillard's grafschriften van Belgen en Hollanders te Rome begraven. 2
De heer Backer voegt, op verzoek der redactie, daaraan toe
hetgeen van Hendrik Laurensz, door zijn aangetrouwden neef Willem
Backer werd aangeteekend over de familie e Spiegel 2.
J. J. Graaf geeselt de . slordige schrijftaal 2., b. v. de telegramstifi,
de verkorte zinnen, enz. De schrijver komt op tegen Duitschen zinbouw; het onm et elij k getal Fransche bastaardwoorden, bij onze beste
schrijvers te vinden, wordt, helaas, over het hoofd gezien. Sterck geeft bibliographische aanteekeningen over .2 Amstelredams Eer Ende Opcommen. )
Eindelijk vinden wij een frisschen vloed van vrij goede gedichten.

MAAMAntet.tt
OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN.

De Vlaamsche Kunstbode. Maart 1901. ,
Eerste bedrijf van het lyrisch drama van Lod. Lrevevrouw-Coopman
Cloelzedi en Clothadis. — Verzen van _Hendr. De Zeine, L. Plessers, Jan
Boucherij en Alf. Van Neste. — Vervolg van Gust. Segers, studie over
wijlen P. Gênard : c het schoonste, wat men van hem mag getuigen, is
dat hij voor een ideaal heeft geleefd, en daar nooit een haarbreed is afgeweken. Zijne geschied- en oudheidkundige studien waren hem geen doel,
maar middelen. De grootheid van zijn yolk, den rem zijner vaderstad
doen uitschijnen, daarnaar heeft hij, zonde,r zich rust te gunnen, gestreeft..
— De dood van Meesto,r Peter Benoit wordt aangekondigd, het Aprilnummer van den Vlaamschen Kunstbode zal geheel aan zijne nagedach teals -gewijd zijn.
St. Cassianusblad.
Rousseau ; vervolg eener studie van R. L. S. over
de lichamelijke en zedelijke opvoeding, zooals die in 's wijsgeers Emile
worden voorgesteld. — De Moedertaal ter voorbereiding tot de Middelbare Studien, door J. v. 0. — Wanneer zijt gij Igeboren? door J. v. 0. —
Onze Fritz, mijn kindervriend! een lief gedichtje van L. Mercelis.
Heilige Jozef! door P. De Keyzer, een zangstukje in cijfermuziek. —
Eene Les te onthouden, door J. v. 0. Zinspeelt op de onbeschoftheden
door liberalisrne en socialisme uitgekraamd ter gelegenheid van 't openen
der Brusselsche scholen voot den priester. — Wijzigingen aan de Schoolwet, door A. V. — Onderwijs en Pensioenwet; de twee wetsontwerpen
Maenhout en De Trooz. — Une Pension pour tons les Instituteurs, door
Em. Tuypens. Hoeveel Pensioen zal ik hebben? — Ter zaliger Gedachtenis van , den heer Paul Ryckmans. Lijkrede, door den z. e. heer Kan.
Iviuyldermans. Bijvoegsel n° 5 Officieele stukken. Snippers. , Openstaande plaatsen. Boekbeoordeeling « Kleine Nederlandsche Spraakleer
en « Oefeningen . daarop, van J. D I. Vits, door J. Brabantsen. — Lofzangen en Gebeden van P, De Keyzer, door P. J. T. — Aankondiging
van boeken der heeren Laurent, De Koninck en L. Roevens.
Nummer 4, April Igar : Onze Jongelingen, door Dr C. C. , « Bij
c de jeugd wilskracht ontwikkelen, zedelijken moed aanvtiren, het kayak4: ter opbeuren, dat is eene voorname taak voor elken onderwijzer, wil
c hij meer dan onderwijzer zijn, . — Welke middelen kan men gebruiken,
om eene regelmatige schoolbijwoning te verkrijgen? door F. Clerckx. —
Rousseau; vervolg en slot der studie van R. L. S.; handelt over de verstandelijke opvoeding, over handenarheid, in Emile. — De Kubus (teer-
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ling), praktische les door X. — Uit onze vaderlandsche Geschiedenis.
Godfried van Bouillon, door Kan. J. Muyldermans. — Een Referendum,
floor F. Demeyer. Eene tegenstelling, 1879-1885-1890.... door F. Demeyer. — Les deux Voies. — Bijvoegsel n° 7 • Offici6ele stukken. Snippers. Boekbeoordeeling. Aankondiging van boeken der heeren De Groof,
-Coppens en Lenaerts. Bijlage : De Nacht; inuziek van Schubert ; woorden
-van De Keyser, naar Krummacher.
Volkskunde. 7 en 8 0 aflev.

Sporen van Indo-Germaansch ritueel in Germaansche Wkplechtigheden. Slot van Dr. Gallèe's artikel. Voor zoover hij de oorkonden heeft
kunnen nagaan, geeft de geleerde schrijver de Germaansche gebruiken
a) bij het lijkverbranden, b) bij den dood en de begrafenis.,Ten slotte
« Uit dit alles blijkt dat vele onzer volksgebruiken, die bij de teraardebestelling van dooden in zwang waren of nog zijn, ook bij andere
Indo-germaansche volken voorkomen — De Ontucht- in het oude
Gent (slot). M. A. Van Werveke geeft log eenige inlichtingen aangaande verordeningen op de ontucht, de ontucht in het leger, de beteugeling van
van de ontucht, de bekeerde zondaressen. — Spreekwoorden en
zegswi/zen afkomstig van oude gebruiken en volkszeden (A. De Cock).
Zij heeft een minnedrankje ingenomen. — De deur staat op de
'klink. Kweesten. — Door de mand vallen. — Heiligmaker. —
Huwelijk ; bruiloft. -- De « Dorhoed o (toevoegsel) : Dr. Boekenoogen.
Van de schoone Visioene, Vlaamsch sprookje (V. Loveling).
Nederlandsche sprookjes en vertelsels.
Oav'ntuur'n van drei seldoat'n.
(Dr. Boekenoogen).
De Vlaamse School XIV, No 1-4, bevat eene lange sturlie over
,boekrnerken met het opschrift A bookplate is a foolisch thing (?)o door
Pol de Mont. Men kan hierin vlijt en geduld erkennen. De verlichting
bestaat uit 5 plaatjes voor de boeken van een 7otal personen geteekend,
waaronder b. v. Marie Hacfeld, Baron Knoop, Dr. Pertz, Pol de Mont,
vele boekerijen, enz. enz. Wezenlijke kunstwaarde hebben zij in 't
algemeen met; de Franschman zou ze curieux noemen, al zijn er ook
teekeningetjes bij van Doudelet, Donnat en Van Neste. Men kan hierbij
vergelijken : Heitz u. Zaretzky Die KOlner Biichermarken des 17 0 Jahrhunderts, gesteund o p Merlos' voorbeeld. Overigens bevat aflevering I
nog een belangrijk aitikel met Guido Gezelle's beeltenis op het doodbed.
Nr. 3 en 4 bevatten eene beschouwing over de Brusselsche kunstten toonstelling en eene belangrijke bib liOgraphische bijdrage over Elckeslyc
met oude illustratie van Logeman, bovendien eene menigte platen, b. v.
.4. bl. 92. De geharnaste man, naar Rembrandt.
Vlaamsche Zanten, Maart. 5901.

Onze volksverhalen in de Germaansche Godenleer er wordt gehandeld over de alvermannekens.
J. Van Vlierberghe begint eene studie
over de geburengilden. Jaarlijks bij het vernieuwen van het jaar,
weet de ,knaap, van het broederschap of gilde van het H. Sakrament'
,r(te Drongen) een dicht samen te krijgen dat hij als wensch aan zijne
oversten rondstuurt. P. Pauwels deelt bier het gedicht Mee van 5900,
Wij kregen dikwijls nieuwjaarwenschen in rijm te zien. Maar gildeknapen die zulke gedichten
weten samen te krijgen
kenden we
niet. — Vertelling van de Gezt die de wereld hoorde kraken, wel
bekend, niet slecht verteld. — A. L. Duprez vraagt dat men hem de
spreuk zou verklaren Blankenbergsche rekeningen maken. » Wij rade"'
hem aan een reisje te doen naar Blankenberghe, binst het seizoen.
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April 1901.
Vervolg van Onze volksverhakn in de Gerinaansche Godenleer
er wordt gehandeld over de Nekkers. — Over den Haan in 't volksgeloof.
— Van Vrouw Weyn vertelling Van den .Bidder Remond en vervolg
van De Geburengilden. — Te lezen Eene Zante ztoorden over den
Mezkever door H. Heyman. — Voorts worth het liedje meegedeeld : Die
Soudaen had een dochterkyn, gedrukt, maar niet volledig, in Dit is eel'''.
suyverlyck Boecxken van 't Davidsfonds.
Het Katholiek Onderwijs, April 1901.
Te lezen het vervolg van : De opvoeding bij de Wilde volkeren en het
vervolg van Bilan geographique du XZXe siecle, door broeder Alexis
der 'christelijke scholen.
Germariia,Maart 1901.
Eenige woorden van baron von Ziegesar over wijlen Peter Benoit.
— Dr. Haller von, Ziegesar deelt de rede mee door Prof. Dr. Hasse
gehouden den 5 Maart 1.1. in den Deutschen Rijksdag, over de betrekkingen van Deutschland met Engeland. Wij knippen uit « Daar komt
me te binnen wat Vorst Bismark omtrent het verieenen van den Zvv.
Adelaar aan een Oostenrijkschen staatsman ten tijde van den Frankfurter.
Bundesrat, vertelt. Onze staatsman was een bepaald vijand van Pruisen,
Nu heeft Bismarck zijn tegenstand tegen dit verleenen e laten vallen met de
opmerking : de betreffende staatsman is zoo onbekwaam dat hij daardoor
de grootste diensten aan Pruisen hewezen » Zou het met Lord
Roberts ook aldus gesteld zijn ? Zou hij misschien wel op 't einde onder,
scheiden zijn geworden omdat het hem niet gelukt is de Boeren to overwinnen ? Dit is ten minste mijn persoonlijke troost. «Vervolg van Dr. KuhlenlYecks beocirdeeling van 't burgerlijk wetboek van 't Duitsche rijk. Veel
lof heeft men het toegezwaaid, veel werd er mee geschermd zou het
detege verbeelden van 't Duitsche recht, schriiver is niet zoo geestdriftig.,
Lets is dit wetboek' eigen, zegt hij,-dat het zonder commentaar, zelf voor
rechtsgeleerden, niet verstaanbaar is. — Slot van Dr,. Haller von Ziegesar's
studie over Weerloosheid. --'-- In Die deutsche Politik in Siittafrika
klaagt Diplomaticus dat sommige Dititschers te veel naar Engelarid
uitzien. VriendsChap' ja, maar niets meer. — Van Herman Teirlinck een
goed Zomerhistorzeken dat wij reeds elders, in De Arbeid meenen we,
hebben gelezen.
bifrendal, Maart 190t.

_Saziite Lydwine de Schiedam, eenige bla4zijden, uit een werk van
J . K. Huysmans, dat binnen kort zal verschijnen. Het is een algemeene

blik op de geschiedenis' van Europa aan i 't - einde van de XIV' e en s het
begin van de XV e eeuw. SchOon geschreven, natuurlijk, maar te veel
bijzonderheden, men ziet dat de schrijv-er Diet ver van een benedictijner
klooster woont. 't Waren zeker slechte tijden toen, maar is 't beeld toch
niet al te zWart ? — Lieve verzen van Georges Marlow.
J. _Moretti.

Des Tres ,Saints stigmates de Saint Fran, cois'et de leur conside'rationsi
begin eener ietterliike vertaling van Arn. Goffin. — Saint Paulet- Petrone,

Ch. Logasse de Locht _deelt een onderhoud mee van St. Paulus en Petrone,
door Vinicius aan Lygia verteld in Sienkiewicz' Quo Vadis en door de Fransche vertalers , van dit boek w-eggelaten. Heel de zedeles van 't, bock
ligt hietin vervat. Op de gezegdens van St'. Paulus weet Petrone enkel,te'
En onder voorwendsel dat hij
an twOorden : Dat is niet voor mij.
verinoeid was, vertrok hij,,en weggaande zegde « verkies mijne
Eunice, o kleine Jood ! maar in der waarheid, ik zou niet geerne met IT
in 't openbaar redetwisten.
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Revue Sociale Catholique. Maart en April 19o1.
In deze 2 nummeis twee artikels bijzonder te lezen : Encore la
_Dentocratie Catholique van E. Deken De Gryse, over den nieuwen socialen
wereldbrief van Paus Leo XIII. Graves de CoMmunie. Ou nous
nous trompons fort, ou 11 serait difficile d'alleguer un autre document
-pontifical oil le devoir des classes superieures, en matihe sociale, soit
trace plus clairement et inculque plus profondêment. Ook de studie van
Arth. Verhaegen Neutralite Beige et Defense natthnale. Schrijver komt
tot de voigende besluiten : a La neutralite beige ne saurait etre désarmée...
En ce qui concerne l'armee, ii est equitable que le temps de service soit
reduit, pour les soldats appeles a servir en vertu de la loi, autant que le
permet la formation militaire. Il est a souhaiter que les services subalternes
de l'armêe se recrutent separement, au moyen de volontaires, et que les
elements destines a les constituer recoivent la formation spêciale qui leer
-convient. Pour Pan-116e elle-meme, it convient d'encourager les engagements et les reengagements volontaires... Les effectifs de guerre dont la
Belgique peut disposer actuellement suffisent a lui permettre de remplir
ses devoirs en temps de guerre... Il est três important que le systême
,defensif de la Belgique soit tenu, en tout temps, a la hauteur des besoins.
Revue de -Part chretien, 2, brengt ons eene studie over de beroemde
tapijten (de handelmgen der apostelen) naar Raphael. De schrijver, Gersbach, bespreekt de kartons als modellen van tapijtwerk, hij beoordeelt
het tapijtwerk van een technisch standpunt en als versiering. Hierop
volgt eene studie over de Haagsche schilderij, toegeschreven aan Rogier
van- der Weyden, van de hand van James Weale, vroeger ooze land.
genoot te Brugge. Lang meende men dat het een Memling was (Christi
begrafenis). Wale meent dat de schilderij veeleer aan Quentin Metsys en
Thierry Bouts herinnert.
Het Nieuwe Dompertjem katholiek maandschrift: uitg. STOKVIS -

Februari
1901;jaarg. : Max Muller en de vergelijkende godsdienstwetenschap,
slot eener studie van Alph. Laudy. — Folklore, door J. J. F. van Zeyl.
WATERREUS, te`'s Hertogenbosch. Prijs : flor. 1,25 's jaars. -®

Dit alles toont genoegzaam, dat de folklorist, die zijn studieveld goed
wil overzien, niet de kijkers moet wegwerpen, hem door de christelijke
kunde en kunst aangeboden a. — Marine, door Max van Poll, —
Slechte Lectuur, door L. B. M. Lammers. Weze men niet verwonderd
over Frankrijk's ondergang Ik kwam (in Parijs) tot de Ontdekking,
-e dat knapen, die bij ons nauwelijks _de korte broek tegen de lange ver-wisselen, reeds de geheele pornographische bagage van Zola, deel voor
a deel, mee naar huis genomen hadden. Zinsneden waarover de deugd
a bloost en de kunst , over verkrachting jammeren moet, kenden zij van
a buiten; zij ginnegapten er onder elkaar over. Tat niet op de wijze
a van Zola was toebereid, noemden zij flauw, vervelend, zouteloos ! —
Styn Streuvels, door Herm. Smits Azn. Een belangrijk artikel. Wij
bewonderen die prettige, kleurige en teekenende snakken naar
rechtstreeksche natuurindrukken, en stellen in niets niker belang dan
a in -zoo zuiver mogelijke wedergave van waarachtig doorvbelde aandbening. En deze geeft Streuvels belden in zijn krachtig poetischen sjijl,
zijn saprijke zinnen, waarin alles a groent en fleurt en zout a, en in eene
romantiek, welke met dien stip en deze taal in de volmaaRste,harmonie
is. — Bij Streuvels niets van het ziekelijke, waaraan sommige woord4 kunstenaars lijden. Geen woordgeknutsel, dat nu eens medelijden, dan
a weer lachlust wekt. Geen buitensporige sprongen, om holklinkende en
a
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niets zeggende frazen aaneen te lijmen. Geen gedrochtelijke beelden,
gewaagde zinswendingen en would-be symboliek ».
.Warop volgt
eene vergelijking tusschen Streuvels en den vermaarden genreschilder
Frans Defregger, « die aan de hand van moeder Natuur het Tyroler leven
typeerde ». Streuvels ook heeft school gegaan bij de natuur En
hecrealistische in hem ? Dit wordt niet veriaagd tot verdierlijking. Streu« vets heeft en behoudt als iedere Vlaming eene sterke neiging tot roman« trek, en zijn smack, waardoor de werking van zijn geest geleid wordt,
is nog niet bedorven en gemeen. — En toch, hier moet ons eene waar« schuwing van het hert. Streuvels is geen auteur voor eenieder. Allereerst
Diet voor de jeugd. Onze zuidelijke naburen plegen bij hun doen en
laten, in hun spreken en schrijven, een Tosser toon aan te slaan, dan wij,
Noord-Nederlanders, gewoon zijn. Zelfs in Conscience, die niet een
werk geschreven heeft zonder zedelijke en gddsdienstige strekking,
zouden wij er een kunnen noemen, dat voor hier geen aanbeveling
verdient. En de jeugd buiten spel gelaten, is Streuvels geen auteur voor
wie niet letterkundig onderlegd is. Eerstens omdat dezen hem niet
zouden begrijpen, en tweedens, omdat zij zich niet in kunnen denken
111 het leven en de taal 'van het yolk, waartoe Streuvels behoort. Met
. zijn sterkd neiging tot het romantische blijft onze buitenjongen nochtans
« het reeele leven zoo dicht mogelijk nabij.... Streuvels spiegele zich aan
Defregger. Laatstgenoemde gaf en bleef geven wat het Tyroler natuur. leven aanbiedt; laat ook Streuvels zulks blijven doen met betrekking
tot zijne karakteristieke geboortestreek, de Vlaamsche landlieden en den
zwerver in de Vlaamsche bosschen. » — 11Tiets nieuws onder de zon,
door H. A. IJzermans, pr. Veel goede gedachten, en ten slotte : a Slechts
in bloernlezingen of onder de leiding van goede gidsen zou ik het werk
van modernen willen zien in de handen van de katholieke beoefenaars
der kunst, wier roeping of wier voorliefde hen nader brengt bij de
kunstproducten van den nieuweren tijd. ,Wat- het zwaarste is, moet het
zwaarste wegen. Geen kunstgenot, geen kunstprogres mag gekocht
. worden door een groot, een schier onvermijdelijk zielsgevaar.
Meert 1901. De dormztzo virginis, door Herm. Smits Azn. In
vluchtige trekken de geschiedenis van het Ceenaculum en van Maria'swoning op Sion. — De echte Vaderlander, door J. J. van Zeyl. Een welgeslaagd artikel tegen een schrijven van den beer Berckenhoff in het werk
Les Pays-Bas ». Een praatje over scheepsbewapenz'ng-, door Max van
Poll. — De loge in Mecklenburg, door J. P. van Term. — Een en ander
over de Franschen, door L. Lammers. Schrijver die in Frankrijk vertoeft
eindigt zijne bijdrage : Fransche vriendschap duurt als de rozen...
uitzondering kan het zaadje der vriendschap bij hen wel een plant
worden, maar een boom, onder welks beschuttende schaduw gij toe« vlucht kunt vindeh in dagen van beproeving, neen, ik geloof met, dat
deze ooit daaruit groeien kan bij deze lieden. Een aarchg,'een joviaal;
een goed yolk, edelmoedig en dapper. Alles wat gij wilt. 't Is een lust
om er eenigen tijd mede om te gaan. Op den duur echter ziet men te
« veel door 'al dat mooie heen, en geeft men de voorkeur aan den vaderlandschen landaard. » — Sint Jozef, twee sonnetten, door Zr. — De
ontmoeting op den kruisweg, gedichtje door Zr.
J. M.

De Gids, April 19ot.

De Doode, schets van G. H. Priem. Knelis, opgestookt door 'zijn
vader, had ,zijn moeder vermoord. Ze zat linnen te wasschen aan de sloot,
'hij had ze 't water ingeduwd, ze was versmoord. Zoolang vader leefde
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waren ze getween om de schuld te dragen. Maar vader sterft, na eenen
bangers doodstrijd, hij meende steeds de schim van de vermoorde te zien.
Knells heeft geen rust meer, overal, als 't duister wordt, ontwaart hij
moeder. Hij moet zip pert uitstorten, zijne schuld' biechten, aan Wien
Aan zijne zuster eeist, maar hij ziet in haar te veel het evenbeeld van
moeder dan dat die bekentenis zijn leed verzachten zou. Op zijn aanvragen
vertelt de zuster alles aan den meester. Maar deze weet geen raad. Knells
viaagt haar alles aan de gerechtsdienaren te openbaren. Maar toch is hij
verveerd van 't gevang. Hij bespiedt haar of zij niet soms doen zou wat
htj haar vroeg, of zij niet den veldwachter zou gaan spreken.
De zuster meent dat moeder geen rust zal hebben vooraleer boete
gedaan is voor den moord; zij gaat tot den veldwachter, maar komt
onverrichter zake weer. Zij vond hem met thu gs. Knells echter heeft haar
zien bij den veldwachter binnengaan. Hij vreest dat men hem zal komen
aanhouden en verhangt zich. — Zeer aangrijpend, met ware dramatische
kunst geschreven, misschien Kier en daar wat te veel details. Een katholiek zal er uit opmaken hoe de biecht eene goede zaak is. — De zesdaagsc/re slag aan de boven Tugela (19 tot 24 januari 5900), merkwaardige
bijzonderheden door Jhr C. G. S. Sandberg, militairen secretaris en adju.
dant van Wn: Comdt Generaal Louis Botha. Wij deelen enkel eenige
zinsneden mede : . En diep beneden, aan den voet van den berg, het
Engelsche leger, dringend, duwend, stootend, wanhopig trachtend over
de bruggen de overzijde van de Tugela te bereiken (namelijk na den slag).
Waarom die niet platgeschoten, achterna gezet, vernield, verdelgd?
Waarom de onvergeeflijke fout begaan, dit tijdstip ongebruikt te
laten voorbygaan?
Dit zun vragen die niij herhaaldelijk gedaan zijn, bier in Europa.
Men is zoo ver gedaan van, zoekende naar een reden, aan wijlen Commandant-Generaal Joubert het toe te schrijven dat dit niet geschiedde.
Hij zou het uitdrukkelijk verboden hebben.... ik kan plechtig verklaren,
dat mij van zulk een order absoluut nets bekend is, terwyl alles door
mijn hander ging en mij onder de oogen kwam. Zelfs mag ik verder
gaan, ik meen Generaal Botha voldoende te kennen, om te zeggen dat,
al had hij zulk een order gekregen, hij op eigen verantwoordelijkheid
toch daartegen zou hebben gehandeld, wanneer hij gezien had dat hij het
had kunnen doen.... Maar,... de Generaal kon met zijne troepen niets
meer doen. Ze waren op, gedaan, uitgeput a. — Vervolg van Tutein
Nolthenius' artikel : Sprekende Steenen. « Voor ons, modernen, behooren
dus en Renaissance en Gothiek tot het verleden.... Wu zijn de steenperiode
ontwassen. a Nu is 't de ttjd van den ijzerstijl.
Wij knippen eenige zinsneden uit over de witgekalkte kerken : . het
langdurig ronuwaren door de eveneens witte Zutphensche kerken heeft'
mij van lieverlede onthuld de geheimen van dat wit; doen gevoelen welke
groote bekoring er van blankheid niets dan blankheid uitgaat. Zeker,
',wog is kleurenpr,cht te schatten, Ook in gewijde gebouwen; en wie
geleerd heeft te waardeeren wat de Italianen in deze richting tot stand
brachten, hem zal in het Noorden terug gekomen, steeds lets blijven
ontbreken. Maar wat daar verkregen werd slechts ten koste van ongehoorde schatten, na eeuwen langt.n arbeid, door de eerste meesters der
kunst, kon niet in een ommezien, enkel door een sausje en wat patroon..
figuren verkregen worden. a
In dit zelfde artikel : Waarom in Nederland de Gothische bouwtrant en het katholicisme onafscheidbaar schijnen.
. Barbaarsch in de oogen der Italianen; nationaal in die der Duit..
schers i vérouderd in die der Franschen... voor de Engelschen enkel eery
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geschiedkundige herinnering... nergens derhalve met een bepaalden vorm
van godsdienst in verband gebracht : k hoe komt het dan dat in Nederland
Gothiek en Katholicisme zoo aan elkander gekoppeld schijnen, dat menig
protestant huivert bij het treden onder den spitsboog? '
Voor ons, -die weten welk Katholiek het eerst de wapenen aangordde ten behoeve van onze vaderlandsche gedenkteekenen, is het feit
gemakkelijk verklaarbaar : wij hebben slechts te wijzen op de geschriften
van (wijzen Jos.) Alberdingk Thijm. »
Fransche Spraakkunst. I. Het tOlerantie-edict door_Prof, A. G. van
Hamel. Op klare wijze wordt de geschiedenis van het edict van minister
Leygues van 26 Februari 1901 uiteengezet. In 1891 richtte minister
Bourgeois aan de schooloverheden een schrijven waarbij gewezen werd
op de wenschelijkheid om de schooljeugd niet al te lastig te vallen met
de moeilijkheden der Fransche spelling. In Januari 1900 werd in het
Conseil superieur de l'Instruction publique den wensch geuit dat de
minister eene speciale commissie mocht benoemen, ten einde de vereenvoudiging der Fransche syntaxis, zooals die onderwezen wordt in de
lagere en de middelbare scholen, in studie te nemen. De Commissie werd
benoemd en reeds in Juli 1900 was haar verslag gereed. De ministerieele
beschikking den 1 Oogst in het Journal Officiel verschenen, was hiervan
het gevolg : eene heele lijst van duidelijk omschreven gevallen waarin de
leerling vrij bleef om het voorschrift zijner spraakkunst op te volgen of
te overtreden. Daarenboven werd het verboden de oude spellingen en
constructies waarvoor vrij held gegeven was, voortaan als rpgel te onderwijzen. Maar de Academie franfaise,had hiermee geen vrede. De onsterfehjken waren gestoord, waarom werden zij met geraadpleegd ? De
minister schorste dan de uitvoering van zijn besluit op, het advies der
Academie afwachtend. Deze meende dat sommige der voorgestelde hervormingen gevaar opleverden voor de zuiverheid der taal, maar Was
met ongeneigd in een paar gevallen vrijheid toe te laten. Dus strijd tusschen de Academie en het Conseil supe'rieur de l'Instruction publique.
Het Conseil echter raadde den minister aan zijn eerste besluit terug
te nemen en het te vervangen door een ander waarin .alleen die punten
van vrijheid waren opgenomen waarover het Conseil , en de Academie het
amen eens waren, daarbij vragende dat een gemengde Commissie zou
benoemd worden om de betwiste punteri en tevens de hervorming der
spelling nader te onderzoeken. Het edict van 26 Februari 1901--vcildoet
aan het eerste gedeelte van dit advies. — Vervolg van Byvanck's studie :
Inleiding tot Shakespeare's Hamlet. — Verzen van Helene LapidothSwarth en P. C. Bautens.
Vragen van den dag. April 1901.

De landaanwznninzg op de Frzesche Wadden en de verbindin,gvan Ameland met den vasten Wal door J. Herman Riemersma;
`now H. A. vtuchtbaar land zouden aan de zee worden ontwoekerd
door het droogmaken der Friesche Wadden. — De Hassan-Hoessinfeesten in .Nederlandsch-Indié door C. van der Pol bijzonderhedeu
over- de festelijkheden ter eere der sjiIti'ch-islamitische gebroeders mar-telaars, Hassan en Hoessin, kleinkmdt ti van Mohammed, wij zijn
geneigd te zeggen te veel bijzonderheoen, want 't artikel is daardoor
lastig te lezen. — Slot van Prof. Rubner's studie : De strijd om de
gezondhezd in de I9 de eeuw staat en gemeente moeten tusschenkomen
opdat de woningen ingericht worden volgens de vereischten der hygiene.
— Vertaald uit de Deutsche Revue het artikel van Sir Robert Hart
De Boksers. Heel de Chineesche kwestie wordt hier kortbondig besproken.
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-Een der grootste redenen, volgens schrijver, waarom de Chineezen zich
in'hunne eer gekrenkt voelen, is de buitengerechtelijkheid : op grond van
deze bepaling kan geen vreemdeling voor een Chineesch gerechishof
gedaagd, maar enkel door de ambtenaren van zijn eigen land geoordeeld worden. Schrijver meent echter niet dat de buitengerechtelijkheid
uit de verdragen zou dienen te verdwijnen.
Eigen Haard. — Wekelijks Geillustreerd tijdschrift, in zijn 270
jaargang. Verschijnende te Amsterdam.
Benevens de letterkundige stukken, novellen, schetsen, die doorgaans goed zijn, zijn in dit tijdschrift bijzonder aan te stippen, I° de
populair wetenschappelijke bijdragen; zoo in de laatste afleveringen

.Eene spuitende Petrolium-bron in Texas, lets over mekanische geneeswjze en Zander Instituten, het eiland Rottum of Rottumeraag, lets
.over de noodbruggen, Kamerplanten, Rashonden, De totale zonsverduistering op .18 Mei e. k., telkens met platen; 2° de levensschetsen
van kunstenaars, zoo van wijlen den tooneelspeler Willem Van Zuylen,
met 4 portretten (afl. 23 Febr. 1901), van den decorateur G. Prot
(afl. 23 Maart), van wijlen P. Benoit (afl. van 30 Maart), van Mevr.
Holtrop-Van Gelder (afl. 6 April), 3 0 de afbeeldingen van werken van
groote meesters met verklarend artikel, en 4° de artikels voor de
amateur-fotografen. Wij moeten hier bijzonder de aandacht vestigen
op de illustratien die niet gespaard worden en zeer wel bezorgd zijn.
Dit jaar heeft het tijdschrift zijne inschiijvers in de gelegenheid
gest-ad reproducties te verkrijgen van verscheidene meesterwerken
zoo o. a. van Rembrandts Josef vertelt zijne droomen, en van zes
schilderijen uit de Collectie Six te Amsterdam, naar meesterwerken
van Van der Meer,Van de Velde, Terburg, Mignon, Ruysdael en Jan Steen.
Deze in koper gemaakte autotypieen zijn gedrukt op zwaar papier,
groot formaat. De Brief van Terburg, het Sneeuwlandschaj5 van Jacob
van Ruysdael, het Stadgezicht van Vermeer en het Strandgezicht van
A. Van de Velde, bijzonder wel geslaagd, en goed geschikt om
ingelijst te worden.
Neelandia. Maart 1901.
Bijzonder aan te merken in dit nummer de bijdrage Uzt
deren. Wij vernemen hier dat de uitgeversmaatschappij Flandria te
Gent het artikel van Aug. Vermeylen -Vlaamsche en Europeesche
Bewe,_;-ing uit Van Nu en Straks van November 11. heeft laten her,drukken en aan kleinen prijs te koop aanbiedt. Zooals wij reeds schreven.
(December nummer hi. 518), er staat veel goeds in dit artikel, maar
idles is toch niet te beamen. Wij meenen dat Neerlandia hiermee
te hoog oploopt. In dienzelfden brief uit Vlaanderen wordt prof. Van
Hamel, hoogleeravr in de Fransche letterkunde te Groningen, duchtig den
bol gewasschen. Deze heer is hier te Gent op de algemeene vergadering
van de Association pour la vulgarisation de la langue francaise, anders
gezeid bij de Vulgurisateurs, komen spreken, en heeft daar dingen gezeid
die geenszins passen in den mond van een Nederlander.
Nu iets anders
Eenige dagen geleden waren wij in gezelschap van katholieke
Vlamingen, waardoor verscheidene leden van het A. N. Verbond.
Zij kloegen dat sedert zijn overbrengen naar Isloord-Nederland het
tijdschrift te Hollandsch geworden is, en dan ook, dat er niet genoeg
in gezegd wordt wat er aan katholieke zijde hier wordt gedaan.
Dit ter bedenking van het bestuur van het Algemeen Nederl.
Verbond.
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De Katholieke Gids, April 19ot.
Slot van E. H. A. Merkes' studie : Wat was het Buskrurtverraad? Het besluit is : niemand ke pt de ware geschidenis hiervan,
maar bewezen is het dat het buskruitverraad niet was wat de officieele
lezing ons op de mouw wil spellen. Het is ontwijfelbaar , zeker dat de
regeering het verhaal en de getuigenissen vervalscht heeft. Het'
graf van St. Franciscus, eenige bijzonderheden over de basiliek van
Assissie. — Aphorzszizen door E. H. P. M. Bots naar gecastigeerde
gegevens van Longfellow in zijn «, Hyperion en Kavanagh — In
Kunsttheorien bespreekt G. Hessingsen de drogredenen waarmee de
naturalistische school en hare voorvechters heure waar aanprijzen. — Te
lezen in ditzelfde nummer
photogruphie in dzenst der sterrenkunde.
De hollandsche Revue, VI, 3, geeft eene schoone beeltenis
van den beroemden franschen beeldhouwer August Rodin en eene
groote reeks afbeeldingen van Leo Tolstoi en zip huisgezin. Dit gernschiedt ter gelegenheid van « Het boek van de maand waartoe
Tolstol's Opstandzng is gekozen, wat aan den banneling uit de Russische keik nieuwen roem heeft verschaft. De criticus zegt : dat dit
werk met de razend gelezene The Christian van Hall Cane, Quo'
Vadis van Sienkiewicz en David Harum van Noyes Westcott raterlijk
gemeen heeft, dat het in duizenden exemplaren is verkocht en inner*
niets anders dan « De afwezigheid van lets....
De auteurs hebben
geschreven met een « bijmengseltje omdat het publiek niet hoog
genoeg staat orn l' art pour Part te genieten, en ' aan die bijzaak
(zegt de schrijver) is voor een goed deel het succes toe te schrijven.
Een aardig oordeel
De Katholiek 2 en 3 bevat het vervolg van Aengenents' wetenschapp. socialisme van K. Marx, en id. van Jansens Wagner. 4 over de
punctuatie, het rijm en de maat bij Thomas v. K. en- het vervolg van
schrijvers Ahnenkult-Theorze, naar Lipperts Chrzstenthum, Volksglaube
und Volkstrauch, waarbij de wensch wordt uitgeclrukt dat Lippert
geene Nacharbeiter a moge hebben, in het belang der tigodsdienst.
wetenschap.
Van Onzen Tijd. Maart 1901.
door Marie Koenen : van Miel en Blanche, niet slecht
verteld.
In Princiepen en Inzicht bespreekt C. B. De Klerk de Kroniek van
Jan Kalf verschenen in het Februari-nummer van Dietsche Warande
Belfort.
Lieve verzen van Prosper van Langendonck en Maria Viola,
—,De literaire Kroniek van Maria Viola is gewijd aan Herman Robbers
Resumeerend den indruk door deze novellen (Een Kalverliefde, De
Velloren Zoon en De vreemde Plant) teweeggebracht, zien we den schrijver
Herman, Robbers als een, die, werkend in de kunstsoort, welke als de
realistische wordt aangeduid, daarin bij gestadigen groei der in hem
levende kunstkrachten zeker geven zal proza, dat door inniger pracht en
meer verfijnd sentiment dieper bewondermg wekken
Dc Nederlandsche Spectator. — N° 9. Prof. Bolland geeft een lang
betoog over verstandige wijsbegeerte. — N° to geeft bericht over een opstel
van Pynacker-Hordijk betreffende de kasteleins te Utrecht in de I 2 e eeuw,
over Mau's Pompeji zn Leben und _Kunst, over Kramer's Historisch
Gedenkboek (t90 eeuw), over het Parijsche leven van Jean Lefort. N° i T.
Dr. Rogge beveelt het lezen van Erasmus aan, doch zonder de « venij-
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nigheden a. — N° 13 bevat eenige bibliographie artikelen : Levy, Leidsche
Soczologie, Koster, Tonen en tinten, Adama van Scheltema, Een weg van'
verzen, waarin a de blanke stilte . beschreven wordt, en de korenschoven
bij spoken worden vergeleken en veel gezegd wordt (zegt van Bruhuys)
wat a het hoofd van een erudiet uit lectuur-herinneringen kan opdelven »
en a onrijpe verzen a erover schrijven. — IN° 14 bespreekt Nyhoffs a repro-ductie a van Rembrandts teekeningen en etsen, door G.
Noord en Zuid, 3 en 4, geeft II, ontleding en beschouwing over
Starings Twee Bultenaars. Taco de Beer beschouwt de a nieuwe richting in de Nederlandsche letteren a naar Chantepie De la Saussaye's'
voorlezing in de Maatschappg voor Nederl. letterkunde.
, De schrijver Ch. d. 1. S. denkt dat ondanks alle fouten de richting
der jongeren — de verfijnde stemmingsbeelden van Gdrter, ontledingen
als in Couperus' romans, niet a onbemerkt voorbij zullen gaan.
Vervolgens spreekt hij over mystiek dier jongeren, alsof dit woord
geene nadere definitie vroeg, en iedereen verstaat welke mystiek hier
wordt bedoeld. Men zie daarover Dietsche Warande, 1897, bl. 485, vlgg.
Das litterarische Echo. 15 Maart.
In een opstel Dzchter und Staat bespreekt Fritz Lienhard het
voorstel door M. Avenarius in den Reichstag gedaan om verdienstelijke
Duitsche dichters door -den Staat geldelijk te laten ondersteunen. Maar,
vraagt schrijver, wze is verdienstelijk dichtez ? wze zal dat beslissen ?
En bovedien zal het kiesche eergevoel van edele, verheven naturen
tegen dat officieel geldschenken niet opkomen ? Litteratur und
Unzversadt. Dr. Hans Daffis meent dat Staat en professors hun beste
zouden moeten doen om het onderricit in de letterkunde vooral
in de Duitsche aan de hoogescholen te bevorderen. — Ivan Wasoff,,
zegt Georg Adam, is de beste en populairste dichter van 't Bulgaarsche
yolk. Liefde voor eigen land en eigen natuurschoon spreken uit zijn
verzen, romans en vertellingen. Geen diepe zielsontleding, geen overweldigende scheppingskracht, maar treffende schilderijen en levendig
koloriet. Zijn eerste groote roman a Onder het juk » (1889-90) —
spelende in den tijd der bevrijdingsoorlogen van de jaren 70 — is in
vele talen overgezet. — Neue Holldndische Litteratur (Dr. Paul Rachè)
monstering van de jongste verschijningen op 't gebied van roman en.
novelle. — Spruchweisheit (Eduard Bertz) : bespreking van zeven spreuken aphorismenboeken. Allerlei Weisheitsprfiche und Widersprfiche
van W. Kreiten S. J. wordt gunstig onthaald.
— April 1901.

Aus dem Engeren. Die Osterrezchische Provinzlztteratur

door
Hugo Greinz. Er wordt hier gehandeld over de jongete Oostenrijksche
s,:hrijvers die buiten den invloed staan van Weenen. — Hans Benz.
mann zegt veel good van de gedichten van Marie-Eugenie delle Grazie,
a Ihr Epos a Robespierre a halte ich fur eines der tieffsten und
schiinsten Kunstwerke der heutigen Litteratur. a Daarna eene korte
autobiographie van jufvr. delle Grazie, waaruit wij vernemen dat zij
den 14 Oogst 1864 te Weiszkirchen in Hongarie geboren word, goede
leermeesters had en slechts 17 jaar oud was toen haar Gedichte
verschenen. Zij zegt ons ook dat zij de werken van Karl Marx, Rodbertus,
Henry George en de andere Duitsche socialisten heeft gestudeerd. —
Alex. von Weilen bespreekt het nieuw . drama : Susana im Bade van
Hugo Salus, a Feine und zarte Empfindung verleugnet die Dichtung,
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nirgends, aber sie ermangelt dramatischer Kraft und wirklicher Eigentiimlichkeit, und damit reiht sie sich den meisten ihrer Vorlaufer an
bur die Individualitat aber hat heute ein Recht, biblische stoffe der
Biihne zu schenken. a
Uit eene aankondiging op de keerzijde van den omslag van. _deze
,aflevering vernemen wij dat de opvoering van a Susanna im Bade a in
Duitschland en Oostenrijk verboden is.
Stimmen aus Maria Laach LX, 2.3, bevat een belangrijk artikel
van P. St. Beissel; Die Pfalzkapelle Karls der Groszen zu Aachen und
zhre Mosazken. Hierin wordt nogmaals en duidelijker dan ooit bewezen
hoe het koepelgewelf der tegenwoordige Mariakerk, de Thron genaamd,
voor vele eeuwen met prachtig mozaik bekleed is geweest en ,dat deze
mozaleken overeenstemden met die, welke onder de leiding van onzen
Bethune in de laatste jaren zijns levens aldaar zijn uitgevoerd. Het is te
beklagen, dat, naar 't schijnt, de fondsen der kerk niet toelaten de geheele
Pfalzka_pelle historisch te herstellen.
Merkwaardig is ook in Nr 3 de studie van G. M. Dreves, Der Dent,ichen Schlachtlied zu St. Michael, waarin den oorsprong van dat lied
wordt in 't, licht gesteld.
Le Correspondant. To ,Maart.
a y es Sadowa (Pierre la Gorce). a Tandis que les larges
breaks des equipages impêriaux conduisaient en fOret les hOtes des
souverains, l'empereur s'enfermait avec ses generaux et debattait
anxieusement les projets qui eleveraient les ressources de la France au
niveau de ce qu'exigeait sa securite. Ainsi s'acheva l'annêe 1866.
L'eclat des fetes, les pompes des rejouissances publiques, on les retrouverait , encore, et i'Exposition universelle, preparee pour 1867, allait en
ramener le retour. Le bonheur, helas! apres le _grand coup de Sadowa,
it faudrait y renoncer. a — Vers les Poles: (A. de Lapparent). Schrijver
begroet met vreugde de Engelsch-Duitsche expeditie die in Juli naar de
Zuidpool zal vertrekken, maar betreurt bet tevens dat Frankrijk —
door de schuld van zijn bestuur — Been deel heeft aan de onderneming.

La France

La Renaissance catholique en Angleterre au XIXe siewle. L Les
Convertis 1845-47. Paul Thureau-Dangin). De bekeering van Newman
is een vruchtbaar zaad geweest. Het voorbeeld en de schriften van dezen
grooten man blijven nog immer a het voornaamste werktuig van de
geheimzinnige en, ondanks &les, voortlevende evolutie die zooveel zielen
van het anglicanisme naar het katholicisme trekt a. — La Femme et
les Penseurs (E. Lamy) a Het socialisme maakt van de , vrouw een
vijand, het ongeloof e( ri speelding, de andere godsdiensten een slavin,
het katholicisme alleen de gezellin van den man. Zoo zij het Katholicisme
verdedigt, zal het katholicisme haar verdedigen a. — L'unzte de ?armee
(General Bourelly). Schrijver bewijst dat die zedelijke eenheid bestaat. —
L'.Etrangere I. Novelle van Leroux-Cesbron. — Le cprochain Waterloo a., J. Delaporte wijst — naar aanleiding van een boek van kapitein
Cairnes — op den strijdlust van Engeland en op zijn aanhaligheid voor
Duitschand. Dat onze diplomaten Wellington en Blucher maar ver van
elkander houden, anders... — La Troisze'me, novelle van H. Sienkiewicz.
— La vie e'conomzque et le mouvement social (A, Bechaux). — Revue
des sciences (H. de Parville). — Chronique politique.
Revue des deux Mondes. I Maart.

Impressions de France. H. La vale; moyenne Laon.

M. Hanotaux
,zet zijne frissche beschrijving van Fransche hoekjes voort. -- Le Testa-
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ment interrompu, fraaie novelle die ons in de wereld der balie voert,
door Masson-Forestier. — La Colonie de Mozambic et ?Alliance AngloPortugaise (M. Rene Pinon). Sous nos 'yeux trop souvent fermes,
de grands empires se constituent peu a .peu qui êtendent leurs bras
sur toutes les parties du monde et qui seront les acteurs de la lutte
economique de demain empire germanique, empire russe, empire britannique, empire americain ; pent-etre aussi, si nous savions faire passer
avant tout le maintien de notre situation exterieure et user des elements
que nous possedons, empire francais. Autour de ces puissantes unites,
de ces tout ye economiques politiques, peu a peu les petits peuplesviendront s'agreger; ils en seront des annexes. Des maintenant, it 'faut
bien le voir, le Portugal, avec ses Colonies, West plus qu'une dependance de l'empire britannique ; it est dans le mouvement de ce haut
seigneur feodal ; it gravite autour de l'Angleterre, attendant d'elle la
protection et la vie, comme les cliens de l'ancienne Rome autour de
l'insula d'une riche patricienne ». — Le Conseil international des
femmes. (Th. Bentzon). Vervolg (zie vorig nummer). — Le Prologue
du 18 Fructidor. La de'mission de Pichegru. Ern. Daudet geeft nieuwe
bewijzen voor de onschuld van generaal Pichegru. — Lachlan (Ian
Maclaren). Een roerende geschiedenis uit het Engelsch vertaald door
L. Ed. Coulin. — Le Caoutchouc et la Gutta-percha (A. Dastre)
wetenschappelijke verhandeling. — Deux hommes de la Re'volution.
E. M. de Vogue spreekt over generaal d'Andigne een van die mannen
met overtuiging Wier kloeke deugden Frankrijk hadden gemaakt en het
behouden wilden » en over Fouche een van die roofvogels die Frankrijk
hebben gemaakt tot een wezen verslagen, zwak, imner blootgesterd
't zij aan de tyrannische bescherming van een C ae sar, 't zij aan de 'benauwende bedreigingen van den vreemde ». — Revue musicale (M. Cam.
Bellaigne). Chronique de la quinTaine, histoire politique (M. Francis
Chat-Ines).
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Oofgelimn.
Onze bladzijcien hebben nooit heuchelijker tijding omge-roepen : « Godelieve ,wOrdt gezongen, Godelieve van HILDA.
RAM en, EDGAR TINEL worth uitgevoerd! »
Ziedaar eene echt christelijk nationale gebeurtenis in
het kunstleven, gelijk er buiten de kerkmuren slechts weinige
voorkomen.
Het 25jarig bestaan van het Davidsfonds geeft daartoe
tijzondere aanleiding. Mel Tij d en Vajt — het letterkundig
studentenlegioen — nam de gedachte der muzikale betooging op, ter verheerlijking der nationale kunst. Het Davidsfonds schofik onmiddellijk zijnen steun, het staatsbestuur
stond bij met woord en daad, de hooge geestelijkheid gaf
een geestdriftigen blijk van medegevoel en ook 'van den anderen kant werden de alledaagsche hindernissen van partijtelang wegens het heerlijk doel aan eenen kant geschoven.
't Valt alleen te betreuren_sclat de ongelijkmatige oefening in de landtalen het onmogelijk maakt yoor _ zulke
grootsche gelegenheid genoegzame Vlaamsche muzikale krachten 'le vinden, welke tegen de groote taak opgewassen zijn.
Wat er ook van zij, er heeft zich een groep werkzame
kunstenaars en kunstliefhebbers tot comiteit ' vereenigd, ma' ,
op welke wijze ook, de beste solisten, van verre of van
nabij, het beste koor, de best& orkestleden bij een te brengen,
,om eene waardige uitvoering mogelijk te maken.
De hoogstgeplaatste personen van den lande, geesteilijken en leeken, verleenen aan het werk hunne bescherming.
De uitvoering zal, als 't God belieft, plaats hebben op
Donderdag den

i3°

Juni e. k.

De hoofdrol zal gezongen worden' door de beroemde
,oratorienzangeres der ' grootste Europeesche muzikfeesten,
Mevrouw , Noordewier, geb. Reddingius, die reeds gedert
vele jaren befaamd, nu laatstelijk in de groote mis van
Beethoven te Brussel met haren onvergelijkelijk schoonen
.yang heeft geschitterd.
De hoofd-baritonpartij is 'in handen van Orelio, den uit-
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‘muntenden eersten bariton der opera te Amsterdam, de
gewichtige altsolo zal worden voorgedragen door de alom
gezochte en zelfs voor Bayreuth bestemde Mej. Tilly Koenen,
-terwiji onze gunstig bekende mevrouw Feltesse zich met de
andere sopraanrol (Elsa) zal belasten. Onze landgenoot, de
-voortreffelijke baszanger Bicquet, laureaat van 't Conservatorium te Brussel, heeft zijn talent met groote welwillendheid aan het comiteit ten dienste gesteld.
De narnen der overige solisten zullen nader bekend
gemaakt worden. De gevierde toonkunstenaar Edgar Tinel
zal zelf besturen.
De uitvoering zal plaats hebben te Leuven in de Beriotzaal, midden in den dag
Binnen weinige dagen verschijnt het volledig program.

Duitsch Polen. — De Neisser Zeitung had gemeld dat de bevelhebber van de 6 e legerkorps aan de katholieke aalmoezeniers van 't leger
verboden had in 't Poolsch te prediken voor de Poolsche soldaten. Dat is
valsch, beweert de Schleszsche Zeitung, de aalmoezeniers mogen in 't
Poolsch preeken zoolang de Poolsche soldaten geen Duitsch genoeg vetstaan! Wie beslist dat de kennis van 't Duitsch voldoende gevorderd is ?
En waarom, als de Poolsche soldaat Duitsch kent, mag hij niet bidden
en in den Godsdienst onderwezen worden in 't Poolsch ? Die Religion
musz dem Volke erhalten blezben, zeer wel, maar men zou zeggen dat het
Germanisiren voorgaat.
Een klassieke wijnhandel. — Hoe kan men beter een uitverkoreh
genie, een geliefkoosd dichter vereeren dan door te eten wat hij at, te
drinken wat hij dronk? In ons Vlaanderen, daar durf ik een flesch
Champagne op verwedden, zou men gemakkelijk een aantal mannen
(en; vrouwen misschien !) vinden die met de , Duitsche klassieken genoeg
dwepen om het aangegeven vereeringsmiddel niet te verwerpen. Voor
hen zij hier daarom de aandacht gevestigd op een kostelijk boekje,
uitgegeven door de gebroeders Ramann, wijnhandelaars te Erfurt. Een
solied huis, geachte lezers ! Want 't bestaat al meer dan honderd jaar.
En juist omdat het zoo solied was heeft het de eer, en omdat het zoo
oud is de gelegenheid gehad wijn te leveret aan — hoed af! aan
Gcethe, aan Schiller, aan Wieland, en veel anderen. Nu, dit huis bezat
nog een fraai aantal brieven, door genoemde groote mannen tot zijn
toenmalige inzaten gericht. Die brieven hebben de gebroeders Ramann
zooeven laten facsimileeren, en onder den titel Een kleine herinnering uit den klassieken tijd >i tot een mooi album vereenigt. 't Begint
met een schrijven van Goethe (Febr. i8oi) die e een paar flesschen recht
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goeden. Erlau alsmede « een paar flesschen Wurzburg a en « een paar
van den allerbesten steenwijn als \staal, benevens de prijzen vraagt en
er bijvoegt Diese 6 Flaschen in einen kistchen waren wohl far kalte ztt
bewahren >>. Een ander schrijven van den dichter (Oct. 181o) luidt
iVlijnheer Ramann wordt verzocht mij met drager dezes eat emmer
rooden Elzas van den laatsten en een emmer Languedoc te laten
geworden. Tevens laat ik weten, dass einiges zur Abzahlung part
Vv.-at dunkt u ? En daarop volgen
worii.ber disponirt werden kann.
brieven van Schiller, die zeer bevriend blijkt te zijn met den l3ourgogne,
en van den ouden Wieland, die op raad van zijn geneesheer vooral'
verslingerd is op een vin de Bergerac en M. Ramann dan oak verzoekt
zorg te, dragen, dat hij er op rekenen kunne, zoolang hij nog leeft en
wijn drinkt, laarlijks ten minste twee emrtiers van ,die snort en van
dezelfde Bonadt » in te doen.
P. S. Wie een emmer wijn verlangt, schrijve paar.....

Een onbekend handschrift van Bach. — Te Weenen is een
onbekend gebleven handschrift van Joh. Seb. Bach ontdekt, in de
verzameling van Aloys Fuchs : twee zangstemmen voor een gelegenheidscantate Vergniigte Pleissenstadt . De biograaf Bitter noemt deze
compositie die sedert 1872 verdwenen was. Spita en den uitgever ,der
volledige uitgaaf, van Bach's werken schijpt zij onbekend te zijn
gebleven.

3
Schumannfeesten. — Den Ben Juni eerstkomende wordt te Zwickau in S.aksen, de vaderstad van Schumann, diens standbeeld onthuld,
een werk van Jan Hartmann, beeldhouwer te Leipzig. Ter gelegenheid der
onthulling drie groote muzikale opvoeringen.

De nalatenschap van Johannes Brahms. — Den 3" rApril 1897
stierf Brahms zonder uiterste wilsbescliikking. In een brief aan den uit,.
Bever Simrock had Brahms geschreven dat zijn vermogen moest verdeel4
worden tusschen het toonkunstenaarsmaatschappijen Liszt uit Hamburg;
zijne vaderstad, en CzerOzy uit Weenen, zijne handschriften, en boeke0
zouden j gegeven warden aan de Weenensche maatschappij de Muziek,!.
vrienden.
Het vermogen bedroeg 210,000 gulden. De zinsneden nu van den
brief, betreffende de nalatenschap waren later doorgeschrapt geworden.
Mocht men dezen brief aanziet als een testament?
Brahms familie beweerde neen. De rechtbank, in eersten aanleg en in
beroep besliste ja den 3o" Maart 1. 1. nu deed het opperste gerechtshate
Weenen uitspraak het geldelijk vermogen zal de familie optrekken; 'de
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handschriften en boeken vallen ten deel aan , de Weenensche maatschappij
der Muziekvrienden.
Eetbied voor de moedertaal a. u. b. — De Decemberaflevering
1900 van Missions beiges de la Compagnze de Jesus, dit wel bezorgde en
puck geillustreerde maandschrift der E. p. Jezuiten, viel ons dezer dagen
in handen. In een brief van E. p. Alfred Neut (een Vlaming meenen
wij) vinden wij 't volgende « L'anglais, la langue du pays (er is sprake van
het ondei wijs in Bengal) doit etre comparee au francais 'en Belgique. Je
n'ose pas l'appeler langue maternelle. Helas ! la premiere langue que
balbutient nos enfants, presque sans exception, est malheureusement l'hindoustan. Je dis malheureusement, car ils l'apprennent sur les genoux et
etrtre les bras de leurs domestiques natifs, les ayahs et les bearers, patens
presque toujours. Les resultats de ce contact, nous n'en connaissons que
trop bien l'histoire navrante. »
Het Vlaamsch is dus in Belgie gelijk het hindoustaansch in Bengal!
En 't is dus een ongeluk dat er ginds eene inheemsche taal bestaat !

Ierschsprekenden. Volgens Thom's Official Directory (190I)
zijn er tegenwoordig in Ierland 38.192 inwoners die enkel Iersch, err
640.953 die Iersch en Engelsch spreken, zoodat het getal der Ierschsptekenden het getal van 679.145 bereikt.

Prof. Bolland werkt aan de opbeuring der Hegelsche wijsbegeerte door eene nieuwe uitgave van Erdmann's Grundriss der logik

and Metaphyszk.
Men weet : Hegel is de man die ons leert : het groote onderscheid
tusschen het Niets en het Niet-iets.

Mgr\Schaepman. — Dr Schaepman is huisprelaat benoemd van
Z. H. den Paus, en officier van de legion d'honneur.

Kon. Vl. Academie. — Zitting van 20 Maart. ®- Het princiep
eener herziening van het reglement wordt verworpen. De beer Coopman
hrengt hulde aan de nagedachtenis van Peter Benoit. Men bespreekt
verschillende punters betrekking hebbende met het onderwijs in het
Vlaamsch.

Davidsfonds. — Z. E. H. Kan. Martens zaliger zal herdacht
worden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der afdeeling van het
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Davidsfonds Land" van Waco's. Daardnboven is eene commissie tot
stand gekomen om bij middel van een kunstigen grafzuil de gedachtenis
van den gevierden Viaamschen volksschrijver te vereeuwigen.
— De afdeeling Borgerhout zal den 15 April plechtig een Barer
stichters vieren, den heer Ossenblok, die veieerd is geworden met de'
burgerlijke medalie van i ste klas, voor dienSten gedurende meer dan
25 jaren in 't onderwijs bewezen. Bijdragen kunneri gezonden worden
aan den voorzitter of secretaris dier afdeeling.
— Op 2 n Paaschdag bood de afdeeling Zele haar jaarlijksch
muziek- en tooneelfeest aan hare leden.

t Des. De Keghel, verdienstelijke bloemenschilder te Gent. —
Karel Lybaert oudste, Gent, schrijver van Ursula en Staas de nachtwaker en in het Fondsenblad van menige schetsen van beroemde manner).

A440,444.0.4z0440
4.,
HET EERSTE HOOFDSTUK DER GENESIS.
(I -IL 3.)
ET Eerste hoofdstuk der Genesis ?

Ja.
— Gij meent het scheppingsbericht van
Mozes ?
— Juist zoo.
— Wat valt er daar nog op te zeggen? Er bestaan,
en bovendien van eeuwen her, verklaring-en op verklaringen, welke de hoogste verstanden voldaan hebben. Als ik zeg voldaan, ik wil zeggen, genoeg om
de overtuiging te geven, dat, als er strijd zoude bestaan tusschen geloof en rede, deze strijd ten minste
nooit uit Mozes' bericht zoude voortkomen.
En nochtans, het schijnt dat er nog zijn, en
velen bovendien, die met al de gegevene verklaringen
niet te vreden zijn. Mag ik eens zeggen hoe ik dit
eerste hoofdstuk lees en versta ?
— Ja als het niet te lang is.
— Ik zal mijn best doen.
Ik meen, ten eerste, dat Mozes de natuur beschrijft,
zooals hij dezelve met zijne eigene oogen zag : dusgeene voorhistorische natuur, geene palmontologische
planten- noch dierenwereld, geene oorkrachten in
eerste werking.
Ik meen, ten tweede, dat Mozes' inzicht nooit
geweest is de zestallige reeks van wereldvormingen zooals hij die opsomt, als feitelijk geschied voor te stellen.
Ik meen, ten derde, dat de zes dagen waarvan
het eerste hoofdstuk spreekt, niet zes dagen zijn
welke God gebruikt heeft om het heelal te vormen,
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maar wel de zes werkdagen der Hebreeuwsche week,
door God ingesteld even als de Sabbatdag.
Ik meen, ten slotte, dat er hier noch Grondkunde,
noch Sterrenkunde, noch gelijk welke natuurkunde te
pas komt, en dat er tusschen het Eerste hoofdstuk
der Genesis en de wetenschap, niet meer strijd is
dan tusschen het stelsel van Kepler en de spreekwijze
van den besten sterrenkundige der wereld die zegt,
even als alle andere menschen, alsdat de zon 's morgens opstaat, en 's avond ondergaat.

I.
Neen, het is geene voorhistorische natuur, geene
paleeontologische planten- en dierenwereld, wat er
beschreven staat in het eerste hoofdstuk. Ik ben van
St Basilius' school : « 1k ken de wetten van den
« overdrachtelijken schrijftrant, _zegt hij (I), al is , 't
« dat ik dezelve rtiet heb uitgevonden, maar aanc getroffen in de we-rken van anderen. 1k weet
« wie de gemeene opgaven der schriftuur niet aanc veerdt en welke die opgaven zijn,, wie zegt dat
« water geen water beteekent maar een andere
«' natuur; en wie de planten en de visschen volgens
c hunne eigene denkwijze verklaren. 1k, integendeel,
c als ik hoor « hooi » uitspreken, versta ik « hooi » ;
c plant, visch,. beest, schaap, alles versta ik eenvou« dig zooals het gezeid wordt. »_
De eerste der zes vormingen is het « LICHT >>.
Welk licht?_ levers het schemerlicht _eener nevelster
of het bliksemlicht eener reusachtige_ ontploffing van,
scheikundige stoffen die in verbinding samenslaan?
Geenszins : want het « licht » dat gevormd wordt,
is het « licht >> dat God « dag » heet; het « licht
dat de Hebreeuwen, even als God , en naar zijn v-oor-

(I) Basil. Horn. IX in Hexaemeron, n° I,.
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"beeld, « dag » moesten heeten en inderdaad heetten.
Welnu, was het « licht » dat de Hebreeuwen als het
daglicht aanzagen het licht eener nevelster of een
ontploffingslicht van scheikundigen aard? ofwel was 't
het licht dat zij onder hunne oogen hadden, en dat
zij, even als wij nu, het daglicht noemden ? Voor
mij is het buiten twijfel dat het licht hier bedoeld,
eenvoudig het daglicht is, gelijk de Hebreeuwen het
kenden, het eenigste dat zij onder de bewoording
van Mozes konden verstaan.
• Na het licht komt het FIRMAMENT, « een uit« spansel tusschen de wateren; en het scheidde de
• wateren van elkander. En God maakte het uitspan« sel en scheidde de wateren, die onder het uitspansel
« waren, van deze die boven het uitspansel waren. »
Het firmament wordt hier beschreven als eene soort
zoldering, vast en stevig, die ligt tusschen twee overgroote plassen water, de eene beneden die zoldering,
,de andere erboven; ge weet wel, die zoldering waarvan de sluizen, « de sluizen des hemels opengingen »!(I)
Doch was het misschien de dampkring niet die
ligt tusschen het water der zee en de wolken ?
Zoude die dampkring wel een « uitspansel » een
« firmamentum » mogen genoemd worden ? Verders,
er is hier geen spraak van wolken. Hadde Mozes
willen spreken van wolken, hij zoude niet gesproken
hebben van water, want water zijn geen wolken ;
en in het Hebreeuwsch, namelijk in de boeken van
Mozes, is er een woord om wolken te beteekenen
even als ,er een is om water te beduiden. En dan,
wie heeft ooit gehoord dat de wolken zouden boven
het firmament zijn? De wolken zijn boven het firmament niet, maar wel beneden hetzelve. Over eeuwen,
f(toch nog zoo veel niet in getal, aangezien Cremona
niet durfde kijken door den verrekijker van G-alilei,

(I) Genesis VII,

I I.
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uit vrees te zien dat het firmament geene stevige
zoldering was), over, eeuwen, zeg ik, meende men
(het gemeene yolk ten minste) dat het firmament een
stevig dak was, doorzichtig en vast, boven hetwelk
water was, blauw water boven het firmament even
als het water beneden het firmament, de Middellandsche zee, blauw was! Wie zoude daaraan twijfelen
als hij den tekst van Mozes leest, onbevangen en
zonder achterdQcht ?
De derde vorming is de aarde, Arida : DE DROGE
AARDE » gescheiden van de wateren der zee ; en op
den aardbodem, DE PLANTEN. << En Hij zeide : dat
« de aarde groenend en zadend gewas voortbrenge
en fruitboomen, die vruchten dragen naar hunnen
aard, wier zaad in hen zelven zij op de aarde
« En de aarde bracht groenend gewas voort, dat
« zaad teelde volgens zijnen aard, en vruchtteelende
« boomen, die elk zaad hadden naar hunnen aard. »
Welke flora wordt hier beschreven? Is het enkel
eene zeeflora? Neen, het is de flora der « droge
aarde ». Ten anderen, in de zeeflora waar zijn de
fruitboomen, de boomen die vruchten dragen naar
hunnen aard ?
Is het misschien de flora van voorhistorische eeuwen, b. v. van den kolentijd? Men vindt inderdaad
in den grond, in de kolenlagen, groote boomen, pijnboomen, en . ten minste het spoor van reusachtige
planten. Is het dit plantenrijk dat hier beschreven
wordt Neen, want pijnboomen zijn geene fruitboomen, en groote varens zijn geene boomen « die
vruchten dragen naar hunnen aard. >> Wat ten anderen afdoende is, is het volgende. God geeft dit plantenrijk tot spijze aan het menschdom. « En God
« zeide ziet, ik heb ulieden al het zadende gewas
« gegeven dat op de aarde is, en al de boomen, die
« in hun zelven zaad dragen naar hunnen aard, om
u to/ spOe te dienen. » Er is hier sprake van het
zelfde plantenrijk als het plantenrijk op de « droge
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aarde » door God gevormd. Op beide plaatsen is
de bewoording bijna de zelfde. God heeft dus het
plantenrijk, door hem gemaakt, aan den mensch
gegeven om hem tot spijze te dienen. Welnu, eet
het menschdom de pijnappels der pijnboomen van
den kolentijd, of de reusachtige varens wier spoor
,aldaar bewaard is gebleven ? Nog eens is daaruit te
besluiten dat de flora, hier beschreven, de flora is
welke de Hebreeuwen onder hunne oogen hadden.
De vierde vorming is deze van ZON, MAAN en
STERREN. (< En God zeide dat er lichten worden
in het uitspansel des hemels, en dat zij den dag
• van den nacht scheiden en tot teekenen zijn en
• tijden, en dagen, en jaren, opdat zij schijnen in
• het uitspansel des hemels en de aarde verlichten....
(K En God maakte de twee groote lichten het grooter
« licht om over den dag te staan en het minder
• licht om over den nacht te staan, en de sterren.
En hij stelde ze in het uitspansel des hemels om
• te lichten over de aarde, en te staan over den dag
en den nacht en het licht van de duisternis te
• scheiden. » Als men deze vorming vergelijkt met
de eerste, te weten de vorming van het licht, moet
men bekennen dat de schrijver van dit hoofdstuk
van meening was, dat het daglicht van de zon niet
voortkomt, en dat het nachtelijk licht voortkomt van
de maan en de sterren. In de meening van den
:schrijver, is het daglicht onafhankelijk van de zon :
de zon is een groote fakkel wiens licht gevoegd
wordt, als sieraad en glans, bij het gewoon daglicht,
even als de maan een kleine fakkel is voor den nacht,
de koningin van den nacht, zoo men pleegt te zeggen. Dit was inderdaad de overtuiging van iedereen,
over eeuwen. Dat het daglicht voortkomt van de
zon is nu algemeen gekend in onze streken. Doch
niet altijd ,was die kennis algemeen Chrysostomus (I),
(I) Horn. VI. in Gen.
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en Ambrosius (I), onder anderen, de grootste man-nen hunner feeuw, wisten niet dat het daglicht van
de zon voortkomt. Waarom zouden wij verwonderd
zijn dat Mozes de zelfde opvatting had als zij die
nog hadden eeuwen en eeuwen later ? Dat is dus
nog eens eene beschrijving van den sterrenhemel
zooals de Hebreeuwen hem opvatten, niet gelijk de
sterrenkunde hem misschien zou voorstellen. Een verder bewijs : in het eerste hoofdstuk der Genesis staat
er : « dat er lichten worden in het uitspansel des,
« hemels, en dat zij den dag van den nacht scheiden
« en tot teekenen zin en gden en dagen en jaren.»
Eecli. XLIII, v. 7 staat er : « Et luna in omnibus in
tempore suo, ostensio lemporis et signum ne vi; a lung_
c signum diei festi. » De wet der Joden toont inderdaad dat de maan en de sterren teekenen zijn voor
tijden, dagen en jaren.
Laat ons overgaan tot de vijfde vorming, te
weten de vorming der VISSCHEN en der VOGELEN.
« Dat de wateren levend zwemmend gedierte voortc brengen en gevogelte over de aarde onder het
c uitspansel des hemels. En God schiep de groote
« zeegedrochten en al het levend en bewegend gee dierte dat de wateren voortbrachten elk naar zijnen
« aard, en al het gevogelte elk volgens zijne soort....
< Nast en vermenigvuldigt en vervult de wateren
« °der zee : en dat de vogelen vermenigvuldigen op
« de aarde. ». Zijn de visschen, Kier vermeld, die
reusachtige hagedisvormige dieren welke men uit
de diepste bodemlagen heeft opgedolven? Zijn de
vogelen, << al het gevogelte elk naar zijne soort 2.
gevleugelde. kerfdieren met bier en daar eenen vogel
daartuskhen ? Zouden al de stalen van zulke dieren
van al de museen van beide werelddeelen genoegzaam zijn om te laten vermoeden dat zulke dieren

(1) Hexaemeron, L. I. C. 9.
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de wateren « vulden », « replete aquas maris » en
dat de vogelen « vermunigvuldigden op de aarde. »_?
Het zijn die zelfde visschen en vogelen over dewelke
God aan de menschen de heerschappij heeft gegeven,
« voert gezag over de visschen der zee en over de
• vogelen des hemels ». Heeft God aan den mensch
de heerschappij gegeven over Megalosauren en Ichtyosauren die al lang uitgestorven waren vooraleer
de mensch tot het bestaan werd geroepen ? Er is dus
hier sprake van de visschen- en vogelenwereld gelijk
de Hebreeuwen die kenden en met hunne oogen te
zien kregen.
Eindelijk komt de zesde - vorming DE MENSCH
en de AARDSCHE DIEREN, viervoeters en andere.
• Dat de aarde levende dieren voortbrenge volgens
• hun slag, vee en kruipdieren en beesten der aarde
naar hunnen aard... Laat ons den mensch maken... »
Hier nog eens wordt de beestenwereld vermeld, door
de Hebreeuwen gekend, vee, kruipdieren, beesten der
aarde. Het is nog eens die beestenwereld welke als
rijk aan den mensch wordt gegeven. « Voert gezag...
• over al de dieren die roeren op de aarde. Welnu,
heeft de heerschappij des menschen ooit bestaan
over de dieren waarvan onze eigenlijke fossilien de
geraamten of het spoor hebben bewaard?
Men ziet dat licht, firmament, water, aarde,
Zon, Maan, sterren, fruitboornen, planten, vee, kruipdieren, beesten der aarde, enz. moeten _verstaan
worden zoo als de eenvoudigste lezer ze verstaan zou.
« Als ik hoor zeggen hooi zegt de H. Basilius,
« versta ik hooi. » 1k doe het zelfde met het eerste
iiuofdstuk der Genesis; en nu weet de Lezer waarom
ik van meening ben dat het geene voorhistorische
natuur, geene paloeontologische planten- en dierenwereld is die beschreven staat in dit eerste hoofdstuk
van Mozes.
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II.
Ik meen ook dat Mozes' inzicht nooit geweest
is de zestallige reeks van wereldvormingen, zooals hij
die opsomt, als feitelijk geschied, voor,te stellen, Wat
doet iemand die geschiedenis schrijft ? Hij haalt de
feiten aan, de feiten zooals ze zijn. Als iemand de
enkele geschiedenis der werkzaamheden van eenen
grooten man beschrijven wil, wordt hij annalist, dat
is jaarboekschrijver : dit jaar heeft de groote man dit,
een ander jaar heeft hij dat gedaan. Als de schrijver
groepeert, dan kunt gij niet meer weten wat de groote
man eerst, wat hij laatst gedaan heeft. Het is Beene
enkele geschiedenis meer, het is eene beoordeeling
Of eene wetenschappelijke voorstelling. Die het inzicht
heeft de daadzaken in hunne volgorde te beschrijv' en,
moet de daadzaken opsommen en beschouwen zonder zich te bekommeren om de betrekkingen Welke zij
onder malkander hebben.
Handelt Mozes alzoo? Somt hij de zes vormingen
op zonder zich te bekommeren of die zes zaken onder
malkander betrekking hebben of niet? Cieenszins! In
de oogen van Mozes is het heelal eene woning door
God gemaakt en voor den mensch bestemd ; bovendien een ,gemeubleerd immeubel, mobilibus ornatum
immobil( .
Het immeubel, immobile (quod non movetur),
staande gebouw, wordt beschreven in de drij eers,te
vormingen, te weten : het bovenste deel, de lichtsferen;
het middelste deel, het firmament dat de bovenwateren
van de benedenwateren scheidt; het onderste deel,
de aardbodem met de planten; de planten, omdat
zij van plaats niet vergaan, Maar vast zijn aan den
bodem : dus tot het immeube l , immobile, behooren.
De drij volgende vormingen beschrijven de meubels, mobilia, waarmede de drij deelen van het
immeubel versierd zijn. Het bovenste deel van het
immeubel is versierd met zon, maan en sterren, die
in omloop zijn (quee moventur); het middelsk deel
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is versierd met de visschen die zwemmen in de benedenwateren en de vogelen die vliegen tegen het firmament, dus ook in beweging zijn eindelijk het onderste
deel is versierd met mensch en dieren die zich bewegen
op de oppervlakte der aarde.
Het heelal is een immeubel, een staande woning,
in drij deelen, het bovenste, het middeiste en het
onderste ; en elkeen der drij deelen heeft zijne prachtige meubels. (mobilia, gum moventur in ea.)
Deze opmerking komt van mij niet : zij komt
van den H. Augustinus, en heeft burgerrecht verkregen bij al de scholastieken, namelijk den H. Thomas
van Aquino. Ten anderen, dit schijnt grijpelijk met
de hand.
Er is nog eene andere beschouwing die toont
dat Mozes' inzicht niet was de historische volgorde
der vormingen aan te geven. Mozes aanschouwt het
heelal als eene gemeubleerde woning voor den mensch.
Heeft hij misschien de geschiedkundige bou wing dozer
woning niet willen verhalen? Zoodat hij de deelen
beschrijft naar de orde van opvolging en tijd dat
zij waarlijk zouden gemaakt geweest zijn? Ook niet.
Want hadde Mozes willen den historischen opbouw
der woning vertellen, hij zou zeker eerst begonnen
zijn met de grondlagen, dan het middeiste en eindelijk
het I )ovenste. Zoo is het dat men bouwt. Nu Mozes
volgt eene omgekeerde orde. Hij beschrijft den
opbouw eener woning, en hij begint met het bovenste
deel. Dit toont dat Mozes de historische volgorde niet
heeft willen vaststellen.
De zes vormingen zijn zes voortbrengselen van
allergrc otste volmaaktheid. Elkeene, op haar eigen
en in haren aard, is volledig. Deze is ten anderen
de beteekenis der volgende woorden, verscheidene
malen terugkeerend in het eerste hoofdstuk : « God
« zag dat het goed was. » Goed dat is hebbende
alles wat het hebben moet, volledig en volmaakt.
Zoo komt het dat dan God zes werkingen worden
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toegeschreven ; want de werkingen Gods zijn onderscheiden alleenelijk door hunne uitwerkselen. Als een
mensch werkt, ten minste bij overgaande werking,
wordt er niet alleen jets nieuws voortgebracht buiten
hem, maar in zijn innerlijk wezen geschiedt 'cene
verandering. Er wordt eene toevalligheid geboren, te
weten de werking (actio) die aan het vermogen en
door het vermogen aan de zelfstandigheid van het
menschelijk wezen kleeft. Met God gaat dit zoo niet.
In het innerlijk wezen van God is er geene verandering
mogelijk, omdat het oneindig volmaakt is. Alle verandering welke God wordt toegeschreven grijpt-geen
plaats in Gods innerlijk wezen, maar wel in de zaak
welke door Gods werking wOrdt voortgebracht of
gewijzigd. Niet om dit uit te leggen (want het be-vat
eene soort mysterie of geheimenisse), maar wel om
de quwstie toe te lichten, pleegt men als voorbeeld
aan te halen alsdat de zon het slijk droogt en de
boter smelt. Drogen en smelten zijn twee zees verschillende werkingen. En nochtans in het , innerlijk
wezen der zon, bij deze dubbele werking, geschiedt
geene verandering. Greheel de verarrdering geschiedt
in het slijk en in de boter; en toch, om reden dezer
veranderingen, geschied in het , slijk en in de boter,
zegt men dat de zon nu het slijk droogt en dan
de boter smelt. Zoo ook moet men redeneeren nopens
de goddelijke werkingen. Al is 't dat God onveranderlijk is, toch kan hij veranderingen te weeg brengen
in de zaken die zijne werking ontvangen of door de
zelve voortgebracht worden.
De lezer gelieve deze wijsgeerige uitweiding te
verschoonen. Zij was noodzakelijk om te begrijpen
hoe de boeken van Mozes spreken van de Goddelijke
werkingen. De goddelijke werkingen worden onderscheiden volgens hunne uitwerksels. Zoovele verschillende volledige uitwerksels, zoovele verschillende
werkingen. Zoo spreekt Mozes, zoo spreekt ten anderen
ook de verstgevorderde wijsbegeerte, en zoo spreekt
het gemeen gezond oordeel..
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Uit reden der zes volledige en volmaakte voortbrengselen, die in het heelal als woning voor den
mensch bereid, moeten onderscheiden worden, worden
aan God zes werkingen toegeschreven. God heeft
gedaan gelijk een mensch die wijzelijk te werke gaat..
Een wijze arbeider verdeelt zijn te verrichten werk
bij taken. Aan iederen dag zijne taak, zijn peil »
zou men in West-Vlaanderen zeggen! Omgekeerd
ook, zoovele taken, zoovele dagen werkens! De zes
volledige en volmaakte taken, zijn dan ook het voortbrengsel van zesdaagschen arbeid. Gansch de spreeken schrijftrant van Mozes is naar aanleiding van den
spreek- en schrijftrant die op den mensch passen zou.
• (i-elief hier te bemerken, allerliefste, zegt Chrysos« tomus (t), welke ootmoedigheid straalt door die
« woorden. Wat zegt God? Wist hij niet dat het
• licht goed was, vooraleer hij het had voortgebracht?'
« Is het zoo gegaan, dat Zijn oog, alleenelijk na het
• voortbrengen van het licht, aan den voortbrenger
« de goedheid van het voortbrengsel heeft bekend
gemaakt? Wie, die een hert heeft, zou aldus durven
« spreken? want even als een mensch die iets met
« kunst uitwerkt, vooraleer hij het uitwerkt, weet
• wat hij wil en waartoe het moet dienen; hoeveel
meer wist de maker van alles, die met zijn
• woord alles uit den niet heeft getrokken, dat
« het licht dat hij ging maken goed was? Waarom
heeft hij dan aldus gesproken? Hij vernedert zich,
« en 't is volgens menschelyk gebruik dat deze zalige

c propheet alles uddrukt, enz.
Alzoo is het dat God wordt voorgesteld als een
arbeider die zes dagen heeft gearbeid Wil dit zeggen
dat God zes dagen lang heeft gearbeid, of dat hij
zes eeuwen heeft besteed aan het maken der wereld?'
« Men moet eene dorpere eenvoudigheid hebben, zegt

(I) Horn. III in Genesins.
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« Philo (1), de oudste Joodsche schrijver ons bekend,
« die het scheppingsbericht verhandelt, om te denken
c dat de wereld gemaakt werd in zes dagen of in
« gel6,k welken bepaalden lid. Ook schrijft Mozes
niet : den eersten dag zegde God : dat het licht zij, en
het licht was! — Den tweeden dag enz. Mozes spreekt
daar niet van dagen. Mozes schrijft : God_zeide : dat
het licht weze en het licht was. Er wordt geene
melding gemaakt van dagen binst dewelke God zoude
gearbeid hebben. In geheel het verhaal van Mozes
staat er niet eene uitdrukking van tijd, zoo als nu,
dan, later, vroeger, enz. Dit blijkt uit deenkele lezing.
Het is dus niet in zes dagen van vier en twintig
wren dat de wereld gemaakt werd, noch in zes
bepaalde of onbepaalde tijdstippen. Ten thinste,
Mozes zegt daar niets van. Het is omdat in de
wereld, zes groote, volledige en volmaakte voortbrengselen, categorien, zouden de philosophen zek-gen,
onderscheiden worden, dat Mozes aan God zes
vormingswerkingen toeschrijft en Hem voorstelt als
eenen genialen arbeider, die zes dagen heeft gearbeid.
Er is nog eene andere Goddelijke werking die
de zes vormingen voorgaat in den tekst van Mozes,
te weten de Schepping : « In het begin schiep God
c den hemel en de aarde. Doch de aarde was woest
« en ledig en er waren duisternissen over den af4% grond. » Ik zeg dat Kier de scheppingswerking
beschreven wordt, de' werking bij dewelke de ' grondstoffen, waardit 1-it_t heelal zal gevormd worden, uit
den niet getrokken zijn. Immers, ten gevolge dezer
werking bestaan hemel en aarde, doch ongevormd.
Dan was het licht nog niet, maar wel duislernissen;
dan was het firmament nog niet dat de wateren in
bovenwateren en benedenwateren scheidde, maar
wel de afgrond; dan was de aardbodem nog niet
met zijne versiering van boomers en planten, maar

(I) Philo, de Legis Allegories.
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wel de aarde woest en ledig. De bestanddeelen van
het heelal bestonden, doch niets van die wondere
vorming die er de schoonheid en de ware bestemming
aan geeft. De vorming veronderstelt het bestaan der
grondstoffen welke zij gebruikt , maar door de werking
die zulke vorming voorgaat kan geene andere verstaan worden als eene werking die de grondstoffen
zelf voortbrengt, niet uit voorbestaande stoffen (wat
enkel eene vorming zou zijn), maar uit den niet
(hetgeen eene schepping is).
Boven dien warboel zweefde of beter broeide
de Geest Gods : En de Geest Gods zweefde over
de wateren. »
Als een wonder bouwmeester maakte God uit
dien warboel eene overheerlijke woning voor den
mensch. Die woning heeft zes volledige en volmaakte
deelen. Daarorn mag God vergeleken worden met
eenen arbeider die eenen zestakigen en daarom
eenen zesdaagschen arbeid heeft afgelegd. Gelijk
een wijze arbeider eerst zijn werk opvat, dan uitwerkt,
en eindelijk naziet en naar gelang der volmaaktheid
van het werk goed- of afkeurt, zoo ook wordt God
voorgesteld als hebbende eerst zijn werk opgevat
(zooals Chrysostomus ook bemerkt, z. h.), dan uitgevoerd en dan goedgekeurd.
En God zeide : er zij licht : ofivatting.
: uilvoering.
En het licht was
En God zag het licht dat het goed was : ooedkeuring.
Het is eene grootsche afbeelding, waarvan alle
lezers der mozalsche scheppingsbeschrij ving, Joden,
Christenen en Heidenen de grootheid beseft hebben!
c De wetgever der Joden, zegt Longinus (I) is geen
« gemeen man, want hij heeft de goddelijke macht
<, naar hare weerdigheid voorgesteld en aanstonds,

(I) 7rept Vidouc, h. e. de sublimi genere orationis.
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4 van het begin alzijner wetten aangeduid, zeggende:
« God sprak : en vat was het dat God zegde? Dat
4 het ilicht zij, -en het licht was. Dat de aarde zij,
« en- de aarde was. »

1k heb hooger gezegd dat er in geheel het
-scheppingsbericht niet de minste uitdrukking van
tljd aan te treffen is. Dit zal menigeen verwonderen.
Welhoe, zullen zij misschien zeggen, staat er in het
eerste hoofdstuk der Genesis niet zesmaal te lezen :
« En het wierd avond en morgen-, _een dag? »
Beduiden die woorden de dagteekening niet van
Gods zes wereldvormingen ?
Neen, die woorden beduiden de dagteekening
niet van Gods zes wereldvorrningen, maar wel de
zes werkdagen der Hebreeuwsche week, die hier
aangegeven wordt als door God ingesteld. De Latijnsche tekst is de volgende : « factumque est vespere
« et mane, dies unus ». Een schriftgeieerde vertaalt :
« En het _wierd -avond en morgen, een dag, » d. 1.
de eerste dag. 1k beweer dat er moet vertaald
worden : « En er was een avond en morgen, eerste
< dag. »
Wie van ons beiden heeft gelijk?
« Factum est » mag niet vertaald worden « het
q wierd » maar wel : Er was, of er wierd ingesteld.
Er is hier geene spraak van een vluchtig verschijnen
en aangroeien, gelijk in deze uitdrukking : het wierd
allengskens avond. Het woord is hier genomen met
-eene vaststellende beteekenis : er zi licht : er z een
firmament, enz. God wordt voorgesteld niet als een
imj5resario die verschijningen of tooneelen ophangt,
maar als een bouwmeester die vaststelt wat er tot
,den bouw al vereischt wordt en dienstig is.
Avond en morgen, is eene uitdrukking, eene
uitdrukking uit de drij woorden samengesteld, en
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deze.uitdrukking beduidt eenen burgerlijken dag van
24 uren. Dit is bewezen, ten eerste, door den tekst
zelf. ]7aclumque es/ vestere et mane beteekent hetzelfde als dies. Dit blijkt uit den vorm van den
volzin; unus dies zegt in het kort hetgeen het voorgaande in het lang zegt. 1k meen, dat alien het eens
zijn om (lit te aanveerden. Welnu, wat beteekent hier
dies? Een dag- van 24 uren, en niet een tijdstip.
Doch, zult gij zeggen, wordt dies niet somtijds
gebruikt in de boeken van Mozes met, eene algemeerf- beteekenis van duur, in plaats van eene
bepaalde beteekenis van 24 uren ? Ja wel. Het geschiedt
in het Hebreeuwsch gelijk in het Vlaamsch. Even
als het woord « dag- in het Viaamsch in sommig-e
spreuken met eene onbepaalde beteekenis van duur
voorkomt, zooals, len dage der wraak, den dag van
vandage, enz., en daarom niettemin in alle Hare
ottelling de beteekenis van 24 uren behoudt, zes
dagen, zeven dagen, de veerligste dag enz., zoo ook
geschiedt het in het Hebreeuwsch. Welnu, wij hebben
bier eene klare (Welling voorhanden, eerste, tweede,
derde... zesde dag. Het woord dies beteekent dus
zeker eenen dag van 24 uren. Wij zijn overtuigd,
« zegt Kurtz (Bibel und Astronomie, bl. 81), dat de
« schriftgeleerdheid, had zij de oorkonde enkel bij
haar zelven en in verband met het overige der
« schriftuur willen uitleggen, en niet vreemdsoortige
« belangen onbevoegd willen dienen, de zes schep« pingsdagen als natuurlijke dagen had moeten
« aannemen. »
Ten tweede, deze uitdrukking avond en morgen
komt tweemaal voor in de voorzeggingen van Daniel
(VIIT Hoofdstuk) met de beteekenis van dag.
Als ik nu het woord burgerlke dag stel in de
plaats van avond-morgen, wordt het vers : En er
was een burgerlijke dag, eerste dag (der Israelitische
week) » en zoo voorts voor den tweeden, derden...
zesden dag. Hetgeen hier uitgedrukt staat is dus
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de instelling of de nagedachtenis der instelling van
de Joodsche week. De zin is : even als God zes dagen
heeft gearbeid, en den zevenden dag gerust, zoo wil
hij dat gij zes dagen arbeidt en den zevenden dag
rust. Juist' zooals het to lezen staat in den Exodus
of Uittochtboek, XXe hoofdstuk : « Wees g-edachtig
« dat gij den Sabbatdag heilig maakt, zes dagen
« zult gij arbeiden en al uwe werken doen. Maar
e den zevenden dag is 't de sabbat van den Heer
e uwen God... want in zes dagen heeft de Heer
« den Hemel, de aarde en de zee gemaakt en alwat
e er in is, en den zevenden dag heeft hij gerust:.
« daarom heeft de Heer den Sabbatdag gezegend
« en hem geheiligd. »
Ziehier nu hoe, dit alles wel samenhangt, en
ineensluit.
Het is algemeen aangenotnen, en het blijkt uit
de boeken van Mozes, (Exodus, hoofdst. XX, hooger)
dat Mozes in de week, zooals hij Naar voor de
Joden wettelijk heeft gemaakt, de, gedachtenis der
schepping heeft i ingedrukt. Zesdaagsch werk van God
en dan rust Gods : om het even, zes dagen arbeiden
voor den mensch, en den zevenden dag, rusten.
Men heeft miSschien min bemerkt dat Mozes
deze gedachtenis der schepping (de grootste gedachtenis der Joodsche geschiedenis en de grondsteen
ten anderen van alle praktische philosophie) heeft
willen printen niet alleenelijk in de week, maar ook
in den samenstel van den dag. De schepping gaat
voor de vorming. Na de schepping was duisternis
over den afgrond. De vorming begint met het Licht:
Duisternis-licht. Daarom, volgens Mozes, begint de
dag der Joden met den nacht en eindigt met den
dag : die dag is een Xvx.OTippov.
V1T aarom heet Mozes den Joodschen dag avond-,
morgen in plaats van nacht-dag? Hetgeen Mozes
wil „afprinten in den dag, is het begin van alles :
daarom niet nacht maar avond; niet dag, maar
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morgen. Zoo wo r dt de dag een avond-morgen. Daarna
komt de Sabbat, die de rusidag des Heeren is en
de rust Gods verbeeldt.
Als de zes vormingen voltrokken zijn vaart
Mozes voort : « alzoo wierden de hemel en de
aarde en al hun « sieraad (het immeubel en de meuc bels) voltrokken. En God voltrok den zevenden
« dag zijn werk dat hij verricht had : en hij rustte
c den zevenden dag van al het werk dat hij vers.« richt had. » Hier wordt de vergelijking van God
met eenen arbeider voortgezet. Even als een arbeider, na het werk, eenen rustdag viert, evenzoo mag
het gezeid worden dat God, na de vorming, rust.
Die rustdag Gods is de zevende geheeten. In het
gedacht van Mozes zijn er dus zes dagen voorafgegaan : God is immers op te vatten als een arbeider
die zes dagen heeft gearbeid, elken dag eene vorming doende. Deze zes dagen zijn in het eerste
hoofdstuk niet uitgedrukt. Van die reeks van zeven
dagen Gods, zes werkdagen en een rustdag, zijn
zes dagen verzwegen. De zevende alleen, de rustdag, wordt klaar uitgedrukt « God voltrok den
c zevenden dag zijn werk dat hij verricht had; en
« hij rustte den zevenden dag van al het werk dat
« hij verricht had. » Is dit verzwijgen der zes dagen
Gods voorbedacht? 1k denk ja. Mozes, — die geen
gemeen man was (Longinus, hooger) — heeft zeker
willen vermijden dat de lsraelieten — een ruw en
onwetend yolk — God al te stoffelijk zouden opgevat
hebben.
Niettemin, alhoewel _ verzwegen in het eerste
hoofdstuk, staat de reeks der zes werkdagen Gods
uitgedrukt in de wet (Exodus, XX) en ongetwijfeld in het gedacht van Mozes, aangezien hij bepaaldeli* spreekt van den zevenden dag Gods — zes
werkdagen Gods en een rustdag Gods, dat is de
week Gods — naar het voorbeeld van God moet
de mensch zes- dagen arbeiden en den zevenden dag
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rusten. De zevende dag der menschelijke week wordt
dus door God geheiligd, heiligdag verklaard en , als
dusdanig ingesteld « En hij zegende den zevenden
dag en heiligde hem ; omdat hij op dien (dag)
gerust had van al zijn werk dat hij geschapen
« had om te maken (vormen) schepping en worming.
Zoodat het eerste hoofdstuk der Genesil juist
hetzelfde voorstelt als Exodus hoofdst. XX. De twee
plaatsen zijn evengeldig, en verklaren malkander.
Exodus XX, spreekt heel klaar van de zeven dagen
God-;, waarvan Genesis I slechts eenen noemt, den
Sabbatdag en de andere verzwijgt. Genesis I stelt
heel klaar en breedvoerig de zes werken Gods voor,
welke' Exodus XX slechts in een woord vermeldt.
Exodus XX, telt_ heel klaar de zeven dagen der
menschelijke week Genesis I ook, en daarenboven hoe die dagen samengesteld zijn. Het zijn
geene dagen gelijk de onze, te weten 2
. 4 uren order
dag en nacht, noch , geene vux0Twaspcc gelijk bij de
Grieken, maar iets eigendommelijks avond-morgen'§,
die voor den kenner den stempel dragen van de
grootste en diepste leeringen van het Israelitisch
credo.
Iv.
Eenige bemerkingen om te' sluiten.
Het blijkt dat noch Bodemkunde, noch Sterren-,
kunde, noch gelijk Welke Natuurkunde hier te pas
komt. De natuur wordt beschreven n -aar den schijn
en volgens de opvatting van den gemeenen , man.
Loochenen wij de wetenschap als wij-_zeggen dat
de zon Opstaat en ondergaat? Om het even loochent
Mozes de wetenschap niet als hij ons de natuur,
beschrijft zooals het Hebreeuwsche y olk Naar opvatte.
De beNvoording van Mozes is vatbdar voor eenieder. _Elk woord moet immers verstaan worden
zooals het luidt in de gemeene taal. Ook, zoo moet
het zijn.... Want, als Mozes sprak, sprak hij natuur-
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lijk om verstaan -te worden. Vatbaar, zeggen wij:
Hebben de Hebreeuwen die hewoording inderdaad
gevat? Wij hebben geene oorkonden die ons dienaangaande kunnen inlichten. De eenige moeilijkheid
is de beteekenis van avond-moroen. Hebben de Hebreeuwen deze uitdrukking verstaan in den zin van
burgerlken das? Geene oorkonden kunnen ons inlichten. Doch als de zin dezer uitdrukking nooit zou
gevat geweest zijn, hoe komt het dat Daniel dezelve
tweemaal heeft gebruikt ? Niettemin sedert twee
duizend jaren heeft men haar, bij onze wete, nooit
Ineer klaar en blijkend voorgesteld. Moet dit ons
wederhouden ? Wij meenen, neen. Want hoevele
uitdrukkingen, beteekenissen, gebruiken, die in de
wet van Mazes staan, zijn niet ten onder gegaan,
welke men naderhand, ja eeuwen later, heeft terug
gevonden ! Daarvan weten de schriftgeleerden te
spreken.
Het Hebreeuwsch y olk was ruw en onbeschaafd.
Zoo wordt de natuur voorgesteld op eene wijze
die het peil of de bekwaamheid van een ruw en
ongekunsteld yolk niet te boven gaat. Ook was het
niet om natuurkennis te verschaffen aan zijn -yolk
dat Mozes heeft geschreven. De groote wetgever,
onder wiens wet — de tien geboden — de menschheid geleefd heeft, nog leeft en immer leven zal,
wilde de leering -- de eenheid van God ---- welke
het Hebreeuwsche yolk zoo duizend voet hoog boven
alle andere volkeren verhief, klaar, vatbaar, indrukwekkend voorstellen. En dat heeft hij metterdaad
gedaan. Toen alle andere volkeren, door natuurlijke
wetensgierigheid gedreven, de wereld poogden te
verklaren en eene cosmogonie vorenhielden — hetgeen men in alle letterkunden aa-ntreft — zoo stelden zij in hunne cosmogonie ongerijmdheden, spel
van Goden, geesten, tooveraars, en vele andere
dingen. Mozes alleen — en het is Renan die het
ergens opmerkt — stelt eenen God, een in getal,
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klaar tegenover de wereld. Hij heeft die wereld
geschapen, en gevormd : grondstof en vorm des
Heelals, alles komt van Hem, zonder tusschenkomst
van hp.coupyo; of gelijk welke middelaars. Tot hiertoe
heeft niemand Mozes' leering wederlegd. De philosophie bekrachtigt en bevestigt dezelve. En zooals
over korte dagen een publicist zegde, als de natuurvorscher, na alle stelsels onderzocht te hebben, wanhopig de handen aan zijn hoofd slaat om de wereld
— die toch oorzaken heeft — met enkele wereldkrathten, te verklaren, komt hij dan nog terug tot
de uitlegging van Mozes, de eenige die het ver-,
stand voldoet en tot ruste brengt.
Bij het lezen van Mozes' eerste hoofdstuk (staat
men inderdaad verstomd. Die man — alle openbaring daargelaten — had over duizende jaren, en als
alle- genien die sedertdien bestaan hebben, in hakkeltaal over den aanvang der wereld spraken, die
man, zeg ik, had eene Weltanschauung, grootsch
inderdaad, — alsdat het heelal eene prachtige woning
was voor den mensch opgebouwd welke de ongeloovige natuurvorscher kan betwijfelen, maar welke
hij nooit heeft bewezen valsch te zijn. Wie heeft
daar de valschheid van bewezen? Die het kan, dat
hij te voorschijn kome!
Daarenboven, heeft Mozes eene andere leering,
hier uitgedrukt, die sedert duizenden jaren de grondleering van alle spiritualistische philosophie is gebleyen. God is het oorbeeld, het ideaal naar hetwelk
de mensch in zijn zedelijk leven streven moet. De
mensch is gemaakt naar het evenbeeld van God.
Zoo hij is, zoo moet hij handelen. Is dit gedacht
dat Mozes aanzet God voor te stellen als eenen
arbeider die werkt dan rust, en naar Wiens voorbeeld de mensch arbeiden en rusten moet. Want
als Mozes, Exodi XX zegt, « sex enim diebus enz. »
dit woord enim beteekent niet dat hier de rechte
reden dezer wetgeving words aangehaald, (zooveel
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te meer dat de Sabbatdag alreeds bestond), maar
wel dat het naar het voorbeeld Gods is dat dit
geschiedt.
Er is hier- geen documententheorie van noode.
Het eerste hoofdstuk der Genesis is van een stuk,
zienelijk in verband met de wet van Mozes, en bij
der ooge van dezelfde hand, — bereiding of uitleg
,der MozaIsche wet, — een onvergankelijk monument van wijsheid en bewonderingswaardig voor
alwie het leest, geloovigen of niet.
E. DE GRYSE,
Pastoor-Deken.

Kor14k, 17 A.przl 1901.

.tet*MAtet*.****
DOODSLAG.

N de kroeg, die langs den uitersten kant van
de sparrebosschen staat, zat Lurpe, te midden
den nacht, nevens den heerd 'zijne voeten te
warmen en genever te drinken, omdat het vroos
buiten en bezig was met sneeuwen.
Moe zijnde van kijken in de veuzende houtkolen,
trok hij zijne kloefen aan en grolde :
— Is 't over baas ?
De kroegbaas, die, op de tafel geleund, lag te
druilen, wipte op van verschot. Hij lei zijn voorhoofd
tegen de donkere vensterruite en antwoordde, omdat
hij zag de sneeuw verminderen :
't Verbetert, ems 't ware goe vangste zonder
de- boschwachters!
Lurpe, met zijn wezen dat gloeide van de hitte
en van den drank, was rechte gesprongen en hij
rimpelde zijne bovenste lippe, lijk een doghond die
gaat bijten.
Bij God! zwoer hij, bij God! er mag geen
levend wezen binnen schote komen!
Toen hij nijdig zijnen tweeloOp en zijnen liOhtbak
gegrepen had, boog hij zich tweedubbel, omdat hij
te lang ,was, om zonder te stuipen door de voordeure
buiten te gerakeri.
De koude beet in zijne ooren en hij pinkoogde
gedurig, om zijne oogen, die verblind waren van te
kijken op de veuzende kolen, aan de duisternisse
te gewennen. Nu , en dan, binst dat hij tusschen de
sparren stapte, bleef hij staan om te luisteren, maar
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hij hoorde niets tenzij 't geklop van zijne slagaders
nevens zijne ooren. Dit geklop was zoo eenig, dat
het hem deed huiveren, en zijn herte, bij stonden,
zat lijk in eene tange genepen van benauwdheid.
De gewoonte nochtans had hem die vreeze zoo
eigen gemaakt, dat hij er eenen drift naar gevoelde,
lijk naar de hitsige kittelinge van den genever, in
zijne kele.
Op eene opene plaats gekomen, waar er sparren
omme lagen onder den sneeuw, aanstak hij de vetkeerse in zijnen lichtbak. De vlam van de keerse sloeg
op en neder in den wind, en zij miek over den
witten sneeuw eene striem, die blekte lijk rood koper.
. Lurpe was nedergeknield, met den tweeloop in
zijne harde vuisten.
Zoodanig sterrelinge keek hij over den koperrooden gloed, dat zijne oogen, van vermoeidheid,
nu en dan vol water kwamen.
Het sneeuwen verminderde voort en 't was enkel
bij poozen, dat hij rond zijnen lichtbak eene handvol
dunne vlokken zag vallen, die geleken aan verguldevogelpluimen.
In het verste van de klaarte, kwam er wemelinge.
Lurpe rimpelde zijn voorhoofd en neep halvelinge
zijne oogen toe, om verder te kunnen kijken.
Een koppel hazen dweerschte al springen 'de
lichtstriem, en zette zich neder, zoo dichte bij hem,
dat hij duidelijk de schaduwe bemerkte van hunne
lange ooren op den sneeuw.
Met eene dubbele schote rolden zij stokkedood
omver en de sparrebosschen lunderden, lijk -in eene
dondervlage.
Toen Lurpe de hazen aan eene koorde . gebonden had, lei hij ze in de klaarte Van den lichtbak,
en hij zag het bloed, dat bij druppels langs hunne
ooren leekte, in den sneeuw drinken, lijk in eene
spons.
Met moeite was zijn wapen herladen, of er liep
eene ritselinge door de sparren.
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Hij stood v66r eenen wolfhond, die met zijne
voorste pooten, lijk vorketanden, langs den grond
geschoord, op hem Wilde springen.
De hond kreeg- eenen slag van den tweeloop,
dat de hersenen uit zijnen kop speesden, en hij krulde
ineen van de pijn.
— Wie daar? riep er iemand_dat het dreunde.
Eerie bresse zweet )prak uit Lurpe's voorhoofd
hij zag eenen menschenkop tusschen de sparren en
mikte, bleek lijk de dood, met zijn wapen.
Zijn herte klopte genoeg om te bersten en hij
beefde zoodanig, dat zijne tanden gedurig tegen
malkander ,klakten.
— Daai! bij God.... snauwde hij.
Langs de zwarte boomen flikkerde er een breede
weerlicht en een zwaar lichaam tuimelde neder, lijk
een molensteen.
Lurpe had de twee doode hazen op zijnen rug
gesmeten en hij vluchtte weg, al vloeken.
Toen hij drie boogschoten verder geloopen was,
stood- hij stille om den stervenden wolfhond te
hooren, die jankte.
Uit de wonden van de hazen, die op zijnen
rug opengewreven waren, druppelde er gestadig,
langs zijne _ broekbeenen, bloed omleege - in zijne
kloefen : zijne keel plakte bijna toe van de droogte,
en de benauwde huiveringe, die over zijn zweetend
lijf liep, was lijk iets dat hem zijn vel afstroopte.
Om. K. DE LAEY.

itIVEMIZEZZE
AURI FAMES.

MDAT hij gerucht gehoord had, nevens zijne
schuur, hield Seurinck op van derschen, hong
)1‘
1 zijnen vlegel, te peerde, over den pooiweeg
en stak zijn hoofd buiten.
Het vroos dat de steenen kraakten.
De mane zat uit, in 't hoogste van den hemel,
met eenen koppel horens, die scherp waren, lijk de
tanden van eene vorke, en hare watergroene klaarte
viel, tusschen de takken van de appelaars, in den
boomgaard.
Seurinck kroop voorzichtig langs den gevel van
zijn huis, ontsloot er de achterdeure en loerde rond,
lijk iemand die verraad vreest.
't Was pekdonker binnen.
Hij tastte zijnen weg langs de muren, tot dat
hij bij den heerd gerocht. Daar vond hij zijnen
vuui kei en sloeg hem dat de sperken er uit vlogen.
Toen hij zijne olielante, die rookte lijk eene smissekave, in brand gekregen had, begon hij rond te
snuisteren.
In den heerd lag er een berg van asschen.
Zijne kloefen zaten vol hooi, voor de warmte,
en hij smeet ze af om geen gedruisch te maken.
Zijne lingers, kort en dikke, waren gekromd van
in de aarde te wroeten, en zijn haar, dat grijs
wierd en begon uit te vallen, hong verbusteld tot
in zijnen nekke.
Diep, onder eenen koppel overtollig groote wenk-
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brauwen, zaten zijne verkensoogen en geheel zijn
aangezicht was gerimpeld en vuil, lijk een stuk rauw
leder.
Hij lichtte voor hem ws eg, met zijne olielante,
en klom den zoldertrap op, die piepte. Als hij boven
kwam stak hij zijnen kop zijdelings vooruit om te
luisteren, lijk eene katte die reikhalst.
De kepers, onder het strooidak, hongen vol
kobbenetten en het licht van zijne olielante ging
verloren, lijk versmoord in het donker gewelf van
de kappe.
Hij tort op de toppen van zijne teenen, lijk een
dief, en wilde met zijne oogen verder kijken, dan
zijne lante klaarte gaf.
Van onder eenen tas gedorschen strooi, had hij
eenen zak getrokken, dien hij, bij den krop, over
de zolderinge sleepte. Nedergeknield, overtastte hij
de geldstukken die er in zaten en wierd gulzig lijk
een hond die vleesch geriekt.
Zijne, handen duikelden tot boven zijne vestemouwen in den zak en zijne kromme vingers , krauwden zoo driftig door het goud en het zilver, dat
hij bijna de lante ommewierp, die nevens hem stolid.
Hij had zich, binst geheel zijn leven, arth- gebaard
en er was nie-rnand die wist hoeveel hij bezat.
's Zondags ging hij naar de mis, uit gewoonte,
en om geen achterdenken te wekken, maar hij
geloofde aan niets, tenzij aan de weerde van het
geld. Hij zat in de kerk en zijn herte kiopte van
onrust en gejaagdheid om thuis te, zijn. Hij hadde
willen, met zijne schatten, geheel alleene leven op
de wereld en hij kende noch iiefde, noch vriendschap.
Er bestond voor hem geene goedheid, geen
medelijclen, en er was maar een gevoelen dat op
hem grepe vond : de vreeze. Dit gevoelen - had de
plaats ingenomen in zijne ziele, van al de andere, die
afwezig waren. Hij sliep, lijk de hazen slapen, en
alles wat hij verrichtte droeg het merk Van - zijne
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benauwdheid. Hij deed niets en hij zei niets, dat men
rechtzinnig mocht noemen en geheel zijn wezen was
doortrokken van valschheid, lijk eene spons van water.
De geldstukken lagen rond hem, op den zolder.
Zij waren zijne vrienden en hij sprak met hen. Hij
telde ze en hertelde, en er was niemand op de
wereld, die zooveel vrienden bezat als hij!
Zijn kop begon te spannen, hij voelde de koude
niet meer en het goud gloeide driftig door het dik
vel van zijne handen. Hij keek, lijk iemand die
bedronken wordt, en er kwam eene wilde passie
in zijne ziele.
Zijne vreeze verdween en hij brieschte, lijk een
vechtende stier.
Hij kreeg eene wondere kittelinge door zijne
zenuwen : zijne lippen begonnen te schuimen en
hij beeldde zich in, dat al zijne geburen te samen
spanden om hern zijne schatten te rooven.
— Dood! schruwelde hij, dood!
Binnen, achter zijne oogen, die sterrelinge in de
donkere kappe keken, zag hij bloed, dat in striepen
op de geldstukken leekte en hij huiverde van genot.
Zijn goud en zijn zilver wierden vloeibaar : zij
kronkelden dooreen, lijk eene beke rond hem. Hij
zat op den oever en zijn lachen geleek aan het
spotten van eenen kerkuil.
Trage en zoete zonk hij nederwaarts en alles
verdween, uitg-enomen de metalen beke, waarin hij
schepte, met zijne twee handen. Zijn mond kwam
vol water en hij lekte de ijskou.de geldstukken, dat
zij bijna aan zijne tonge vrozen.
De vlamme van zijne olielante, die uitstierf late
in den nacht, dobberde weg en weder, en zij deed
zijne schaduwe dansen tusschen de kepers, lijk een
grijnzende beeld van Satan.
Om. K. DE LAEY.

HENDRIK HANSJAKOB.
I.
ET genre der Duitsche dorpsverhalen, waar-

van in onzen tijd Hendrik Hansjakob een
der uitstekendste vertegenwoordigers is, dankt
zijn ontstaan aan het onrustig-droomerig tijdperk der
jaren 1830 tot -48. Toenmaals ontwaakte seeder,
ofschoon in een geheel anderen zin als in den tijd
van Rousseau, de ,vijandschap tusschen natuur en
beschaving. Het dorpsverhaal werd voor de 19 e eeuw
prat de idylle was voor de I8 e . Merkwaardig -is het
dat dit lettervak tegelijk met het stoompaard zijn
intocht _deed in het Duitsche beschavingsleven. Een
bloot toeval was dit waarschijnlijk niet; op zijn minst
genomen, vergerciakkehikte de locomief het verkeer
tusschen dorp en- stad en droeg er alzoo toe bij
het bewustzijn der tegenstelling en de wederkeerige
belangstelling op to frisschen.
Immerman met zijn Oberhof » (1839) brak de
baan voor deze lettersoort. Kort daarop (1843) begon
Auerbach aan n « Schwarzwalder Dorfgeschichten » ; omtrent denzelfden tijd gaf Gotthelf zijn Zwitsersche ddrpsverhalen in 't licht. De eerste, een JOod,
schrt of voor de beschaafden, met zorgvuldig artistieke
afgerondheid en krachtig uitgesproken vrijzinnige
tendenz; hij schiep het genre der gefriseerde letterboeren, moderne menschen in even plattelandsche
plunje. De Jaatste, een protestantsche geestelijke,
schreef voor het yolk, met stichtelijk christelijk doel,
op eenvoudige, ongekunstelde, vaak ruwe wijze, maar
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met pittige kracht, met liefdevollen en tevens scherpen blik voor het landelijk leven. Beiden kregen een
groot getal navolgers, en de manier waarop zij het
dorpsverhaal behandelden bleef typisch voor de jaren
40 en 50, waarin dit genre mode werd.
Alhoewel de buitengewone bijval der dorpspoezie
later een weinig zonk, toch behield zij langen tijd
de gunst van het publiek en kreeg ze gedurig
nieuwe bloesems. In de jaren 70 trad zij met Anzengruber en Rosegger alweder gansch op den voorgrond; de uitbundige bijval van beide schrijvers is
zelfs heden nog lang niet ten einde. De reeds door
Gotthelf beproefde realistische opvatting van het
dorpsverhaal had intusschen hoe langer hoe Meer
veld gewonnen. 't Was vooral Anzengruber die
van de botreng-estalten het idealistisch vernis geheel
en gansch afschrapte, terwij1 Rosegger, ondanks al
zijn volksche frischheid en waarheid, romantische neigingen toch niet geheel verloochende. Beide dichters
bieden ons eene zeldzame vermenging aan van Auerbach's en Gotthelf's manier, die ik hier niet verder
bespreken kan. Ik wil enkel wijzen op een ommekeer in de verhouding tusschen wijsgeerige en artistieke tendenz : vroeger ging het kunst-idealisme met
de vrijzinnigheid samen; thans paart zich de laatste
met het realisme.
Een nieuwen bloeitijd beleeft het dorpsverhaal
juist op onze dagen. Deze opgang hangt eng samen
met een afkeer van het internationale naturalisme
en symbolisme. « Heimatkunst >> : zoo heet de jongste
richting. Haar voorvechters bestrijden de eenzijdige
letterkundige verwerking van hoofdstad en proletariaat — meestal van hun schaduwzijden — en het
letterkundig internationalisme in 't algemeen. Ze
gevoelen opnieuw het oude, door alle overbeschaving
teweeggebrachte verlangen naar den buiten , ze
zoeken weder den vasten bodem van den geboortegrond, met al de menschen die erop leven en
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arbeiden, spaarzaam en eerlijk, eenvoudig en gezond,
degelijk naar lijf en ziel. Hoe larger hoe machtiger
wordt deze liefde voor eigen streek.
Het realisme had de kunst weer op de aarde
gebracht, doch in het begin, in den « Sturm-und
Drang » -tijd, bleef zij meest in de vuilnis der
hoofdstad steken, ze waande daar dichtst bij de
werkelijkheid te zijn.' Thans schijnt ze zich te bezinnen en eindelijk te wezen dat ze de natuur nergens
beter te \lijf kan dan te lande. Een gezonde terugkeer tot het land, tot moeder aarde is en alle hoeken
en kanten waar te nernen. Zelfs buiten het gebied
der ,dorpspoezie stroomt ons uit enkele werken der
groote huidige realistische dichters de aardreuk van
eigen land- te gemoet; ik hoef maar aan Hauptmann's,« Weber » en aan Sudermann's « Frau Sorge »
te herinneren. Het ontwaken van het nationaaljgevoel
niet alleen- bij de groote volken, maar ook bij de
verschillende stammen van een en 't zelfde yolk, gaat
hand in hand met deze strekking der hedendaagsche
letteren. Bijna in alle kleine gouwen van het Duitsche
rijk heeft men vereenigingen tot stand gebracht, om
op te zoeken en vast te houden wat er, trots onzen
alles effenenden tijd, van de volkseigenaardigheden
nog voortleeft. De lettervorschers doorkruisen thans
bij voorkeur de afzonderlijke terreinen van het Duitsche land, om vast te stellen, met welke eigenaardige
voortbrengsels zij den Duitschen letterschat verrijkt
hebben. De wetenschap da,alt van haar hoog gestoelte
en begeeft zich onder het yolk om daar de bronnen
van onze taal en van ons wezen na te sporen. Er
is een vernieuwing in aantocht gansch overeenstemmend met die uit den tijd der gebroeders Grimm,
Coen deze den nevelingenschat van het Duitsche
yolk weder aan 't licht brachten.
In alle gewesten van Duitschland zijn tegenwoordig meer of minder begaafde schrijvers bezig
met het land en de lieden van hun orimiddellijke
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omgeving te schilderen. Bedrijvigst werken op dit
gebiecl Beieren, Zwitserland en Tirol. AIle Duitschsprekende gouwen zijn nochtans vertegenwoordig-d,
van Friesland, Schleswig-Holstein en Oostpruisen tot
Stiermark, Opper- en Nederoostenrijk en DuitschBohern -. Auerbach scheen het Zwartwoud voor lang
te he,,ben uitgeput. Eerst op onze dagen heeft het
i 1 H. Villinger en Hansjakob twee schilders g-evonden. De bepaald artistieke zin, de harmonische afgerondheid der voorstelling veroorloven ons H. Villinger hij Auerbach thuis te wijzen, ofschoon hare
gestalten op verre na niet zoo kunstmatig zijn als
die van Auerbach en zij, geheel verschillend van.
dezen laatste, achter hare personages verzwindt. Hansjakob daarentegen behoort veeleer tot de tegenovergestelde richting, tot die van Gotthelf en Anzengruber; als kunstenaar is hij oprechter realist. Jets van
de krachtige persoonlijkheid van Gotthelf is zonder
twijfel op hem, den katholieken pastoor, overgegaan.
Beiden zijn oorspronkelijke naturen, knorrige
reuzengestalten, hard, ruw en hoekig. Bij beiden
sluit echter de koelheid. de behaaglijke zekerheid
van het verstand en de eigenzinnigheid van het
karakter den rijkdom van het gevoel en de innigheid
der gewaarwording niet uit. Green edel gevoel is
aan beiden vreemd en toch hebben ze een even scherp
als mild oog voor alle menschelijke zwakheden. De
driftigste toorn en het mildste, menschlievende gevoel
gaan in beider naturen op wondere wijze gepaard.
Green van twee ziet er tegen op het 4 Discite justitiam
moniti et non temnere Divos » met een ruwen slag
op den rug van den atheist te slingeren, ofschoon
die ongeloovige, geraakte hij ooit in nood, geen
hulpvaardiger vriend zou kunnen x inden. Beider
godsdienstzin is echt, degelijk, kerngezond, vrij van
alle gevoelerigheid, mijmerzucht en geniepigheid.
Beiden zijn innig vergroeid met hun geboortegrond,
hechten er aan vast met gloeiende liefde, koesteren
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ook denzelfden gloeienden haat tegen de moderne
beschaving. Beiden geven zichzelf in hun schriften
veel meer dan het noodig is; zij treden met hun
persoonlijkheid al te _sterk op den voorgrond. Beiden
hebben gemis aan arfistieke opleiding, versmaden
ze ronduit en opzettelijk, maar leggen des te meer
frissche kracht aan den dag. Van dichterlijke ontwikkeling ikan bij geen van .beiden evenmin spraak
zijn. De overgroote haast der productie heeft bij
beiden nadeelig gewerkt.
Geheel anders is Hansjakob's verhouding tot den.
tweeden grootenN realist van het dorpsverhaal, Anzengruber. Wereldbeschouwing en karakter staan
hier, ik ging haast zeggen, lijnrecht tegenover elkaar;
't zelfde kunstbeginsel, hoe verschillend ook opgevat,
brengt nochtans vanzelf velerlei overeenstemming
teweeg in de schrijfwijze, meer overeenstemming
zelfs dan bij Gotthelf. Eenerzijds zou imen Gotthelf
en Hansjakob, indien men ze met Anzengruber vergelijkt, haast idealisten noemen, daar hun voorstelling ten slotte daarop' neerkomt, dat zij de boeren
als voorbeelden, van natuurlijke gemoedsgesteltenis
en levenswijze verheerlijken ; anderzijds gaan zij in
realistische bijzonderheden_ dikwijls verder dan Anzengruber en krijgen alzoo bij plaatsen het voorkomen
van consequenter realisten. De stal- en mesthoopgeur
van Gotthelf blijft bij Anzengruber achterwege ; evenzoo Hansjakob's photographisch weergeven der werkelijkheid, dat bijkans al wat van eigen vinding is
uitsluit. ook stelt Anzengruber zijn stukken met
meer kunst samen dan Hansjakob en Gotthelf; hij
is de grootste kunstenaar van de drie en tevens de
waarste, echtste Verre van mij Hansjakob
wegens zijn gelouterd realisme, dat liever bij de
beminnelijke en vriendelijke zijden, dan bij de schaduwzijden en gebreken der personen stilstaat, te
willen lastig vallen. Men bedenke dat hij meestal
werkelijke% nog levende personen uit zijn naaste
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omgeving schildert ; hierin ligt een eigenaardigheid
die hem van alle andere dorpspoeten onderscheidt
en hem tot zekere voorzorgen dwingt. Hij zegt hierover zelf : « Men verwijt mij in het Kinzigthal, dat
ik de helden van mijn vertellingen somtijds te goed
gemaakt en enkele hunner gebreken en verkeerdheden verschoond heb of verzwegen. Dat geef ik toe.
Het gaat met een schrijver van mijn slag zooals met
een schilder en een lichtteekenaar, die hun beelden
mar het leven opnemen. Ze maken hun portretten
zoo getrouw mogelijk; evenwel wrijven en strijken
ze de rimpels en wratten uit het gezicht van het
origineel, opdat dit laatste niet beleedigd en ontevreden zij. Eenieder nochtans die het origineel kent
zal het beeld gelijkend vinden, al ontbeeken dan
ook de kleine leelijkheden. Zoo gebeurt het mij ook
meer dan eens. Maar mijn origineel blijft toch wat
het is, zelfs wanneer ik aan de naastenliefde den
gevorderden tol betaal en niet van al de mensche
lijke zwakheden van raijn held spreek. Zoo spreekt
men doorgaans van zichzelf niet ; men mag het derhalve ook niet van anderen doen » (r). De inmenging
van de naastenliefde in de artistieke voorst-elling van
een voorwerp komt wel eenigszins vreemd voor, maar
laat zich toch hier uit de omstandigheden verklaren.
Zooals uit het boven gezegde reeds voldoende
blijkt, is Hansjakob's specialiteit, binnen de grenzen van de dorpspoezie, niet het verhaal, maar het
levens- en karakterbeeld. Onder al de dorpspoeten,
die bijna uitsluitend novellenschrijvers zijn, heeft,
zooveel ik weet, Anzengruber alleen iets geleverd
dat het speciaal genre van Hansjakob nabijkomt.
Menig stuk in Anzengruber's « Dorfgange » is in,
den grond meer de karakterschets van een bepaalde
persoonlijkheid dan een vertelling. Ik herinner slechts,

(I) Erzbauern. Stuttgart. Bonze 3 0 uitgaaf. 1899. bl. 342-43.
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om toch een voorbeeld te geven, aan den onovertreffelijken « Sinnierer. Het verschil in de voorstellingswijze is trouwens ook, hier vrij groot. Bij
Anzengruber schaart zich alles om een uitspringenden karaktertrek, hij stelt typen voor, kunstvol
gebouwde typen, terwijl Hansjakob ergens een hem
persoonlijk bekend man uithet yolk, zooals hij staat
en gaat, met al zijn karaktertrekken op het tooneel
voert. Niettemin, hoe vreemd dit ook klinken moge,
is Anzengruber de grootere realist, omdat hij niets
verzwijgt en niets verschoont, zonder ooit gemeen
te NA, orden of of te stooten, terwijl bij Hansjakob het
vooraf gevormd oordeel, dat de man uit het yolk
en in specie de boer het ideal is van den mensch,
het getrouw weergeven der werkelijkheid afbreuk
doet. Anderzijds heeft de warme liefde voor het yolk
alweder haar goede zijden zij werpt een heerlijken
gordel om het geheele werk van Hansjakob en doet
ongemeen roerend en gemoedelijk aan. Bovendien
is de massa kleine, scherp waargenomen realistische
trekken bij Hansjakob een tegengewicht voor den
idealistischen grondtrek. Hansjakob is, al te zeer
kunstenaar om dezen zoo ver te drijven, dat hij de
esthetische werking zou kunnen bederven.
Sedertde. dagen van den wakkeren Gotthelf heeft
zich de geestelijke stand met het dorpsverhaal hoe
langer hoe meer bemoeid. Wie is -er ook meer de
geschikte man voor deze dichtsoort dan de pastoor?
Hij, beter dan elk ander, kan de geheimste _diepten
bespieden van het tegenover vreemden zoo dicht
gesloten volksgemoed. Van de andere zijde is zijn
stand ook van dien aard, dat hij zijn artistiek werken
eenigzins belemmert. Ten gevolge eener denkwijze, die
tot heden toe in kerkelijke kringen voortheerscht,
verwacht men van den geestelijke stichtelijke, opbouwende, strijdende -of hoe ook aan den dienst der
kerk gebonden schriften ; en dit verwacht niet alleen
de geestelijke overheid, maar ook het yolk, dat ver-

HENDRIK HANSJAKOB.

469

wonderd is, wanneer een geestelijke « wereldlijke »
boeken schrijft. En deze beschouwing van kant gelaten, hoe voorzichtig moet een pastoor zijn, om
nergens aanstoot te geven, voornamelijk wanneer hij
zich op de schildering toelegt van het werkelijk leven,
zonder daaraan stof tot zedenpreeken te willen ontleenen ; hoe heeft hij met allerlei vooroordeelen, enghartigheid onder de meest verschillende vormen, preutschheid enz. af te rekenen. De meeste geestelijke navolgers
van den braven Gotthelf hebben deze klippen weten
te vermij den en kunnen van een voor een pastoor
,onbetamelijke « wereldlijkheid D niet beticht worden.
Meestal schrijven zij niet, als 't ware door het instinkt
tot het kunstvol verwerken eener stof gedreven, maar
met, bewust stichtelijk doel. Het waren enkel protestanten, die in dezen zin arbeidden of nog werkzaam
zijn : in den Elzas Stner, in Hessen Glaubrecht,
aan den Rijn von Horn, in Mecklenburg Beyer. Eerst
met Hansjakob drong het katholicisme dit lettergebied binnen, waarop tot nu toe alleen vrijdenkers en
protestanten meester warn. VO6r Hansjakob ken
ik aan katholieke zijde enkel een kleine novelle van
Droste-Halshoff « Die Judenbuche ›), die bij de dorpsverhalen kan geteld worden. Ingezien het eindeloos
getal letterwerken van dien aard, is het goed mog-elijk dat ik me hier vergis; niettemin staat het vast
dat Hansjakob de eenige katholieke dorpspoeet is,
die in de Duitsche letterkunde is binnen gedrongen,
d. w. z. die zich door iedereen heeft doen waardeeren,
evenals W. Weber de eenige katholieke epicus is,
van wien men 't zelfde beweren kan.
De toestand der hedendaagsche, katholieke letterkunde in Duitschland is al te weinig schitterend, dan dat
men dit feit, de verovering van een le-ttergebied
door een katholiek, over het hoofd zien zou. Men
bedenke dat tot heden toe de meeste dichtsoorten, het
drama o. a. nog altoos op een katholieken meester
wachten. Ik wijs daar zoo nadrukkelijk op, omdat
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de beteekenis van Hansjakob, juist en vooral bij zijn
geloofsgenooten, niet behoorlijk erkend wordt. Een
man die tot de verheffing :van de katholieke letterer
en van het katholiek geestesleven in Duitschland in
't algemeen, zoo machtig heeft bijgedragen, heeft
aan zijn kerk voorzeker geen kleinen dienst bewezen,
een der- grootste diensten die men haar in onzeh tijd,
vooral in Duitschland, bewijzen kan.
De tendenzpoezie heeft op het gebied van het
dorpsverhaal fel gewQekerd. Wij treffen ze overal
aan en ' onder de meest verschillende vormen, bij
Gotthelf zoowel .als bij Anzengruber, hier sterk aan
den dag komend, daar slim verdoken. A lies komt
hier aan op de wijze waarop zij aangewend wordt.
Plomp en dik uitgestald, benadeelt ze de artistieke
werking. Zelfs Gotthelf is in dit' opzicht niet vrij
te pleiten en allerminst zijn geestelijke navolgers.
Ofschoon Hansjakob zijn denkbeelden gaarn aan
den man -brengt, ofschoon hij de voorstelling vaak
onderbreekt om zijn geliefkoosde ' stokpaardjes te
berijden, toch schroomt hij er voor de belletristiek
tot biechtstoel en andere doeleinden van lien aard
te gebruiken; nooit zet hij zijn verhaal een zedenpreekerspruik op. Zijn bij gelegenheid voorkomende
uitvallen hebben met het eigenlijk tendenzwerk niets
te doer. Al vergenoegt hij zich niet immer met debloote voorstelling, toch blijft deze bij hem de hoofdzaak. Nooit denkt men bij hem : « de leer ligt hem
nader dan- het Leven. » Ik acht dit bij een schrijver
van den geestelijken stand des te hooger, omdat
men het zelden aantreft, en als een vertrouwbaren
maatstaf is aan te zien van een artistieken aanleg,,
die te groot is om zich door vooroordeelen te laten
binden.
Ofschoon de blijvende beteekenis van Hansjakob
op het gebied der dorpspoezie ligt, heeft hij toch
daarbuiten, ,een veelzijdige letterkundige bedrijvigIieid aan den dag gelegd. Tot een alzijdig beeld
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van dezen merkwaardigen en belangwekkenden man,
zooals ik er hier een geven wil, behoort een beknopt
, onderzoek van zijn gezamenlijke schriften. Dat zal
ik in aansluiting aan zijn levensschets beproeven.
Zijne eigenlijke dorpsverhalen zal ik later breedvoerig bespreken. Hansjakob heeft vlugschriften vervaardigd van alle slag (I), levensbeschrijvingen(?),
geschiedvorschingen (3), kanselreden (4), reisbeschrijvingen, herinneringen uit zijn leven, dagboeken en
historische verhalen. De vier eerstgenoemde afdeelingen in zijn schrijverswerk laat ik hier terzijde, als
buiten den kader der lettergeschiedenis vallend. Even.wel kan ik den wensch niet onderdrukken dat b. v.
zijne preeken hier te lande door een man van 't Yak
tens zouden getoetst en gewaardeerd worden.
HEINRICH BISCHOFF.
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GHEEL.

JETS! Alles rustig.
Een fraai aangelegde Statiestraat, en
daarna een' breedluchtige -groote markt met
boompjes, waarover, van dichtbij de kerk, een
Christusbeeld zijne armen tot zegenen uitreikt.
Naarstig yolk. Een ambachtsman groet minzaam,
kinderen joelen in de blakende zon, boerenmenschen
trekken met den boterkorf naar huis.
Zou _dat nu een zinnelooze zijn ? « Och kom,.
gij gekscheert! » « En die dan ? maar neen : laat
ons liever dien heer aanspreken,
»
Zoo komt de vreemdeling te Gheel, gaat rond,
spreekt nieuwsgierig en zoekt totdat hij eindelijk,
misschien wel een weinig ontgoocheld, den wandelstoic in den grond steekt en dubbend zegt :
« Is het niets anders : &heel is een fraai stadje,
wie zou het ontkennen, doch eigenaardig door zijne
bevolking? kom, ik had het mij veel aardiger, veel
gekker voorgesteld!
Oppervlakkige bezoeker, laat ijdele nieuwsgierigheid en kinderachtige verwondering varen.
Zinneloos zijn : vreeselijk problema.
Gevoelen natifur en inenschheid, zien en hooren,
denken en willen, minnen, haten en , gevoelen, doch
anders in een phantastische wereld! Rondgaan en
tasten met gevoelzieke vingeren in een donker hol
vol valsche. geruchten ; zich vastklemmen wanhopig
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aan een nevel, een droom, en niet verstaan worden
en niet verstaan. Zich om-wente!en in ijselijk braken
en woest spierenvertoon, of zich inkrimpen stom en
onbewegelijk tot een blok van grenzenlooze moedeloosheid.
Vreeselijk problema!
Een demoon sloop daarbinnen : •hij ontnam alle
natuurlijk licht en gevoelen, en brak de vlerken
van denken en willen. Zoo leerde de wetenschap
in haar onmondige kinderjaren, en 't bijgeloovig
yolk vond vrede met dien geheimzinnigen uitleg. De
krankzinnige werd als een afgod vereerd, als een
gunsteling des hemels, of vaker nog werd als een
aanhanger, als een bezeten des boozen geestes gesteenigd, op brandstapels verkoold of in ellendige
gevangenissen tot een langzamen marteldood gedoemd.
De moderne wetenschap kwam en loech : « 0 die
naIeve voorouders met hun duivel en hel, met hun
heksen en sabbatdans! »
Nu toch zou men den zinnelooze dat brandmerk
van « duivelsbezeten » sparen, en helaas, neen, daar
gloeit op 's kranken voorhoofd c ontaarde h.
Ontaarde! Er drukt op u een noodlot door erfelijkheid geschonken. Uw hersenen en zenuwen leiden
u onverbiddelijk tot den zedelijken dood. Gij zijt een
minderwaardige, gij past in onze huidige beschaving
niet, gij zijt een lastige stronkelsteen op den weg
naar hooger. Uw gevoelens strooken met de onze
niet, uw tegenwoordigheid hindert ons en is onuitstaanbaar : afgesloten zult gij leven, in een gesticht,
tot de dood ee 1 einde aan uw onnuttig leven stelle!
0 wetenschap, in uwen naam, sluit men duizenden
en duizenden rampzaligen op waarvan er zoo weinig
ernstig gevaarlijk zijn!
Onder een linde, nabij de helling der Nethe te
Zammel, Gheel, staat eenzaam en grijsbemost de
aloude St-Dimphnakapel. Er zweeft daarrond en ginds
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over weiden en beemden, over heide -en vale zandheuvels, in doomelenden nevel van langvervlogen
feeuwen, een naleve tooververtelling, een kristene heldenlegende.
Er leefde in -de VII eeuw, een kristene koningscloChter, Dimphna g-enaamd, kuische maagd, Uit 't
groene Ierland naar hier gevlucht om de- wulpsche
en overspelige drift haars _heidensahen vaders te
ontkomen. Lelien, en rozen ontloken- op den -barren
heidegrond lelien der - zuiverheid, wierook \voor den
hemel, rozen der liefdadigheid, balsem voor armen en
troosteloozen. Mild groeiden die bloemen tot een
ruiker van stil en innig zieleleven.
Doch, 'helaas, de vader heeft haarverblijfplaats
opgespoord en ontdekt : daar komt hij naar haar toegeschoten,- fleemt en praamt, dreigt en tiert. Dimphna
blijft onwrikbaar, en zie, met zijn eigen dulle hand
slaat hij haar 't onnoozel hoofd af.
Engelen begraven eerbiedig haar maagdelijk
lichaam : ingetogen knielen de landbewoners op haar
graf en smeeken om haar bijstand. Wonderbare genezingen staven s de heiligheid van haren marteldood.
Van waar nu de oorsprong van dien bizonderen
toeloop van krankzinnigen naar 't heiligdom van Gheel?
Gissingen enkel kan men daarover doen.
SteTlige verhalen 'nochtans bewijzen dat van de
vroegst& tijden af, de zinneloozen naar Gheel om
hulp en bijstand kwamen. De « Liber Innocentium
een register uit de archieven der St-Dimphnakerk,
alhoewel door den loop der eeilwen zeer gehavend,
is een eigenaardigé getuigenis van ziekenbeschrijving en ziekenbehandeling in vroeger tijden (1).
Wat merkwaardig voorkomt, is degezonde opvatting die de Ghelenaars nopens de krankiinnigheid

(I) Men leze tot nadere tkennis, bet prachtig boek
Beeld en Schrift », van E. H. Kanunnik

drukker, Turnhout, 1900.
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vormden. Wen overal, zoo in de geneeskunde als
in volkswetenschap, de krankzinnigheid als iets
mysterieus en duivelsch aanzien werd, noemde men
in Gheel die rampzalige kranken simj5ele, onnoosele,
szeke. Men bouwde voor hen, vastgehecht aan St.Dimphnakerk een fraai « Siekenhuis », opdat de kranken
alzoo gemakkelijker de godsdienstoefeningen konden
volgen die hun gedurende negen dagen tot genezing
werden opgelegd. In 't « Si ekenhuis » werden de
kranken door « siekenwaersters » bezorgd, onder toezicht van een kapittel kanunniken die tevens voor
de geestelijke en lichamelijke belangen der zinneloozen aangesteld waren. Een register der in- en
uitgaande zieken, de « Liber Innocentium, » werd
door diezelfde kanunniken gehouden.
In « 't siekenhuis » waren slechts vier « siekenkarners » en 't was veeltijds te eng am 't aangroeiend
getal bedevaarders naar S te Dimphna's heiligdom te
ontvangen. Met warme liefde en deernisvol gemoed,
openden alsdan de Ghelenaars deur en kelder, en
herbergden die rampzalige kranken gedurende de
negen dagen der opgelegde godsdienstoefeningen.
In de schaduw van Ste Dimphna's tempel vonden de kranken rust en vrede. De zoele heidelucht
laafde hun brandende driften, en de zachtzinnige,
moederlijke behandeling van trouwe verplegers, deed
een zonnestraal in den ijselijken nacht hunner wanhoop gloren.
Sedert dier,, leven, de eeuwen door, de zinneloozen in vriiheid te 6-heel, en worden er steeds
als zieken beliandeld.
En zieken, ja, zoo noemt ze ook de rechtgeaarde
geneesheer die buiten godsdienstig of wetenschappelijk mystiek, zijn stellige overtuiging vormt, zieken
zijn het, hersen- en zenuwzieken. 't Harmonisch zieleleven is bij hen gebroken : de uiterlijke en innerlijke indrukken loopen toomloos langs ontstemde
zenuwen naar een verwarden hersenklomp en brengen
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er een vreeselijk wangeluid voort. Zoo er soms
eolische harpenklanken sidderend en wulpsch door
't broze hoofd eens extatieken kranken spelen,
doorgaans toch zijn die klanken rouwweenend in
een bevende trilling van spookachtig zuchten en,
angstig hartkloppen. Hoe kan het anders met gebroken snaren?
En dit nu voor oprechte waanzinnige kranken.
Want bij anderen kiom het verstandelijk peil pas
boven 't dierlijke uit en 't -hooger zieleleven was
hun van kindsbeen verstoken. Dezen kenden de weelde
van persoonlijk denken en willen,, van menschelijk
minnen en haten niet. Zij waren arm en bleven arm,
in enkele lompen van een gevoelen ter 'nauwiernood
vêrfijnder dan 't dierlijke, met, als steunstok, een voorgevoel van verstandig streven. Hun let dan ook geen
zielepij-n, en de ziekte is hun geen nare nacht. Misschien
alzoo : gelukkig die onnoozel van geest zijn....

Motto.
Duivels dooden het geweten met het eten. »

« Aan den geneesheer Meeus,
Daar je , in den laatsten met je boekje uitg even
aan den weg getimmerd hebt, zal ik me wel moeten
verwaardigen er eenige critiek o5 to leveren. Ik zou
di/ zeker liever niet doers, wanneier ik er nog niet iels
schoons, eenige tasie waaracht4 nog in gevonden
had, daardoor rich gunstig onderscheidende....
Dit schreef mij een Nederlandsche zenuwlijdster,
enkele weken na 't verschijnen mijner uitgave :
Gheel, paradis der krankzinnigen » (1), zij had het
boek gelezen, net als de hospes van haar kosthuis,

(I) Gheel, Parades
MaldegheTn, 1900.

der krankzinnigen.

Drukker-uitgever V. Delillet
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en zoo is 't in alles. De kranken leiden in Gheel
het vrij burgerlijk leven : aan handen noch voeten,
noch zintuigen, noch denken, noch willen zijn banden
gelegd. Anderzijds onk behandelt de vreedzame bevolking van Gheel de krankzinnigen als gewone
kostgangers, en spreekt hen aan, en wandelt, en
eet, en werkt, met een woord, gaat met hen om als
leden van 't zelfde huisgezin, zonder argwaan, noch
gramschap, noch ongeduld. Ondervinding, jarenlange,
'k zou haast zeggen, eeuwenlange omgang, hebben
den Ghelenaar tot doorzichtigen zielenkenner opg-ebracht. De wolken van wrevel, oploopendheid of neerslachtigheid, die den engen gezichteinder des kranken
zoo vaak verduisteren, ontsnappen den trouwen kostgever niet : omzichtig laat hij het onweder uitbulderen, en weet door allerlei middeltjes den kranke
te paaien en te stillen.
Gheel is een dorp van rond de dertien duizend
inwoners, waarvan nagenoeg vijf duizend in de twee
parochien van 't centrum, St. Amands, zetel eener
dekenij, en St. Dimphna, wonen ; de overige zijn
in zeven buitenparochien verspreid.
't Centrum heeft het uitzicht van een niet oneigenaardig landelijk stadje, met magazijnen en ambachten .
Groote nijverheid bestaat er niet. Bijzonder merk waardig de aloude St-Dimphnakerk, in de laatste
tijden heropgesmukt, misschien binnen wel al te zeer
gekleurd voor meer verfijnden smaak.
De buitenparochien zijn gewoon kempische dorpen : naarstig y olk ploegt heide en turfvelden, leeft
tevreden en gelukkig.
Algemeene welstand heerscht in Gheel : God
zegent zichtbaar ambacht en landbouw, en menschlievenheid vindt reeds belooning hier op aarde.
Lankmoedigheid is hier een dagelijksche deugd, een
tweede natuur ; godsdienstig gevoëlen, een vruchtdragende bodem van liefdadigheid en zelfopoffering.
Om alles een wasem van naIef betrouwen, van
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geheimzinfiig geloof in die heilige koningsdochter
Dimphna met den grijnzenden duivel onder den
maagdelijken voet ,en 't zoet onnoozel gelaat,
blozend, zooals zij daar staat in stijve gothieke plooien
met goud en brokaat, voor 't hoogaltaar in de S t
-Dimplnaker.
Van alle kanten komen de kranken naar Gheel
toe, door tusschenkomst der familien, die ze op eigen
beurs onderhouden, of door tusschenkomst der openbare weldadigheid voor de behoeftigen; de eersten
noemt men doorgaans .tensionnaires ».
Vooraleer in een familie uitbesteed to worden,
verblijft de kranke enkel dagen in de « infirmerie _»,
een soort van centraal gesloten gesticht, waar gedrag
en doenwijze zorgvuldig gade geslaan worden
want in 't vrij familieleven kan men natuurlijk niet
alle krankzinnigen toelaten.
Wordt de kranke voor huiselijk levengeschikt
geoordeeld, dan moet er voor een kosthuis gezorgd
worden. De familie der « pensionnaires » mag zelf een
kosthuis aanduiden, voor de behoeftigen bestaat er
een « Plaatselik Comiteit van toezichl en uitbesteding
der krankzinnigen dat wekelijks vergadert en over
't plaatsen en verplaatsen der zinneloozen beslist.
Nief meer dan twee kranken mogeh in 't zelfde huis
verblijven en geen van verschillend geslacht.
Eike_ kranke lieeft een afzonderl ke slaapkamer,
gestoffeerd' naar gelang de onderhoudskosten. Voor
de behoeft4en -_moet de kamer minstens een ,oppervlakte van zes vierkante meters en twee. meters vijftig
hoogte hebben. Zij moet voorzien zijn van een venster,
hebbende minstens vijf en zeventig centimeters vier.;
kant. De kamer wordt tweemaal in 't jaar wit gekalkt;
de vloer is meestal in roode plaveien, die dagelijks
geschuurd en met wit nand- bestrooid worden.
't Eten is overvloedig, en verschillend natuurlijk
volgens de omgeving waar de zinnelooze verkeert. 'In
't uitbesteden tracht men zooveel mogelijk den kranke
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bij zijns gelijken te plaatsen : den « pensionnaire
bij den begoeden burger, den ambachtsman in 't dorp,
den buitenmensch bij den landbouwer. Zoo behoudt
ieder zijn levenswijze en is de overgang in een ander
huiselijk inidden minder lastig.
De jaarlijksche onderhoudskosten der tensionnaires loopen van vier honderd tot vijf duizend frank : middelmatig rond de duizend frank. Die onderhoudskosten
zijn alzoo verschillend volgens 't vermogen der familie.
Onder de behoeftigen onderscheidt men drie klassen,
naar gelang de zorgen die hun toestand vereischt :
l e klas : kloeke, reine kranken, die dienst bewijzen
't zij in 't huishouden, 't zij door handenarbeid, dagelijksche onderhoudskosten aan den kostgever betaald
0,64 fr.
2 e klas : half reine (demi-gateux) vragen meer
verzorging : dagelijksche onderhoud aan den kostgever betaald 0,90 fr.
3e klas onreine (gateux) bewijzen geen diensten
meer, verkeeren in zulk verval van lichamelijke en
geestelijke krachten, dat gedurige waakzaamheid en
verzorging noodig zijn om de laatste levenssprankels
te bewaren dagelijksche onderhoudskosten aan den
kostgever betaald f,o5 fr.
Kleedsel, ledekant, beddegoed, worden door de
kolonie aan ieder kostgever bezorgd : de uitdeeling
ervan geschiedt voor ieder wijk op een vastgestelden
dag. Aan de kleederdracht kan slechts een geoefend
oog den zenuwlijder herkennen er is dus nagenoeg
geen unforme, die trouwens ook weinig met den
familialen geest zou overeenstemmen.
Kostgever en kranke zijn niet bloot aan hun
eigen.toestand overgelaten. Aan 't hoofd der Colonie
staan onderscheiden bestuurlijke inrichtingen, de een
van meer algemeen, de ander van meer lokaal belang.
De Colonie, die in vorige eeuwen enkel een gemeentelijke of beter nog kerkelijke inrichting was,
werd in 185o tot staatsinrichting verheven en genees-
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kundiger wijze heringericht. Zij staat onder 't beheer
van 't Ministerie van Justitie. Een Hoogere Commissie,
bestaande uit den Gouverneur der provincie, den Procureur des konings, den Arrondissementscommissaris,
den Kantonrechter, den Deken en den Burgemeester
van Gheel, en twee geneesheeren, beslist over de algemeene belangen en aangelegenheden der kolonie,
terwijl een « Plaatselk Comiteit » bestaande uit de
zes geneesheeren der colonie, den Burgemeester en.
vier Gemeenteraadsleden, voor 't plaatsen en verplaatsen der kranken en ander meer onmiddellijke belangen
zorgt.
Als uitvoerende macht der beslissingen van Plaatselijk Comiteit, Hoogere Commissie en Ministerie,
houdt een geneesheer-bestuurder het algemeen toezicht,
zoo over bestuurlijke als over geneeskundige aangelegenheden,neemt verder den geneeskundigen dienst
van 't centraal gesticht of infirmerie waar, en beslist
over het op- of niet opnemen der nieuwe krankeri in
het vrij familieleven.
Bestuurlijker en g-eneeskundig-er wijze is de Colonie
in vier wijken of sectien verdeeld : aan 't hoofd van
elke wijk, staat een geneesheer met onder hem twee
wijkwachte r s. De wijkgeneesheer bezoekt maandelijks
en in hun eigen huffs, al de kranken zijner wijk. Hij
spreekt hun een vertrouwelijk woord, neemt inlichtingen over hun werk en gedrag, houdt een waakzaam
oog over onderlinge verstandhouding tusschen kostgever en kranke, over reinheid en opschik van kleedsel
en kamer, over 't eten enz. Wordt een krankzinnige
ziek, de wijkdoktor wordt bij geroepen, verzorgt hem
bij den kostgever zelf, en bezoekt hem zoo dikwijls de
ziekte het vergt. Geneesbare gevallen van krankzinnigheid moeten minstens eenmaal in de week door
den geneesheer bezocht worden.
De wijkwachters staan den geneesheer in den
algemeenen dienst der sectie ter zijde : zij dragen
verder aan de kostgevers berichten rond van bestuuni
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lijken aard door_ Comiteit of geneesheer-bestuurder
gegeven, en zijn tegenwoordig bij 't uitdeelen van
kleedsel. Tweemaal in de maand bezoeken zij de huizen
hunner afdeeling.
In elke wijk is er een badhuis waar beurtelings de
kranken worden henengeleid.
geneesheer-bestuurder, en de niet geneeskundige leden van 't Plaatselijk Comiteit doen jaarlijks
een omtocht door al de wijken, en blijven alzoo op de
hoogte van kostgevers en kranken.
zulke nauwgezette waakzaamheid een teeken
van inistrouwen tegenover de handelwijze der kostgevers ? Zulke bediedenis zou men gansch ten onrechte
aan die bewonderenswaardige inrichting hechten. De
aard der Gheelsche bevolking geeft daarover volkomen
vrede, en wat meer is, niemand in Gheel zou dulden
dat hier of daar een kranke straffeloos mishandeld
werd. Dat is nu eenmaal in de zeden, een soort van
aangeborenheid, een samengaan van vertrouwelijken
eerbied en huiselijk medelijden dat onbewust den
kostgever tot voorbeeldigen verpleger opleidt en ruwe
Omgang, mishandeling, of dies meer te keer gaat.
Doch heilzaam werken die bezoeken op den algemeenen toestand
toestand der Colonie. De kostgever wordt
in huiselijken opschik, in 't toedienen van gezonde
spijzen, in 't rein onderhouden van kleedsel en kamer
steeds aangewakkerd, en de kranke in licharnelijk
en verstandelijk opzicht getrouw nagegaan. Komen er
betwistingen een goede raad, op tijd gegeven, voorkomt vele moeielijkheden. Zoo dienen die gedurige
bezoeken om tusschen kostgever, kranke en wijkgeneesheer een stevigen band van eendrachtige samenwerking te leggen tot grooter heil dier rampzalige
verlatenen, die verre van 't vaderlijk dak, in Gheel een
nieuwe familie en warme toegenegenheid vinden.
Dank ook die gedurige, doch omzichtige waakzaamheid van overheid en verpleger, zijn de ongevallen bijna onbekend.Merkwaardig mag het genoemd
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worden, dat krankzinnige personen vrij en Ongellinderd onder de gewone bevolking bewegen en
werken, aan al de gevaren blootgesteld zijn die
't vrij verkeer zelfs den gezonden aanbrengt, en
toch zoo weinig aan ongevallen lijden. Arm- of
beenbreuken, brandwonden of ander ernstige kwetsuren komen minder bij de krankzinnigen dan bij
de gewon6 bevolking voor. Anderzijds ook, alhoewel in voile vrijheid, 'evert de kranke voor zijnen
verpleger gem: gevaar op, en de ontvluchtingen
zijn schaarsch. Als persoonlijke ondervinding, ben
ik welhaast vijf jaar als wijkdoktor aan de Colonie
gehecht gedurende al dien tijd en op eene bevolking van bij de vijfhonderd kranken, tel ik als
ongeval een beenbreuk, en een verplettering van
vingers in een dorschwagen, dien een nieuwsgierige
kranke, buiten weet van den verpleger, in beweging
gezet had.
Doch zooals reeds gezegd werd, en wat rechtstreeks uit den aard der familiale verpleging voortvloeit, niet alle krankzinnigen kunnen tot het vrij
familieleven toegelaten: worden. Als algemeene stelregel : rnogen naar Gheel gestuurd worden alle
soort van geesteslijders, die in zeker maat nog voor
normale zielsaandoeningen vatbaar zijn en wier gemoedstoestand geen antisociaal karakter draagt.
Allen dus wier sociale gevoelens noch teenemaal
uitgedoofd, noch bedorven zijn.
Zijn uitgesloten
1° Die kranken die oorspronkelijk nooit bezaten
of later in den loop der jaren de zedelijke gevoelens
verloren, als toegenegenheid, mededeelzaamheid, vertrouwen, zelfopoffering enz. die de samenleving
a.angenaam en mogelijk maken. Als voorbeeld, die
rampzalige idioten, verstompte grijsaards, sommige
vallende zieken, enkel schaduwen nog van 't menschelijk wezen, wrakstukken zonder loods noch
anker. Voor hun verlamde voeten is de vrijheid
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een onverschillig jets, en waar de snaren van 't
aandoenlijk leven geheel gebroken zijn vindt het
opbeurend familieleven geen weerklank meer. In
hun verharden hersenklomp zit de onmachtige ziel
gevangen, en de beest stelt vrij_ hare tyrannische,
wetten : hare geboden worden onmiddellijk gehoorzaamd. De arme kranke is niet eens bewust dat
zijne uitwerpsels kleederen en bed bevuilen : eten,
rusten, is al zijn bedrijf.
Zulke kranken brengen veel last en leed aan;
hun voorkomen heeft jets afstootelijks en, waarachtig,
't past niet in een huisgezin. Voor hen behoude men
't gesloten gesticht, waarvan zij noch 't eenzame,
noch 't enge gevoelen, en warmte en eten en onderhoud in der mate kunnen toegepast worden.
2° Een ander klas van zenuwlijders zijn deze die
door antisociale gevoelens bezield zijn : brandstichters,
onzedelijken, moordenaars, enz. Dit hoeft geen verder
betoog : hun onmaatschappelijk karakter is een onoverwinbaar beletsel tot het vrij familieleven.
De familiale verpleging der krankzinnigen vindt
meer en meer aanhangers (I): Gheel is een vruchtbare
school waar geneesheeren en menschenvrienden heiizame lessen putten, en die te alien kante als oorbeeld wordt aangehaald. Dit oorbeeld wordt dikwijls
naar eigen enge en vooringenomen gedachten verwrongen. Alzoo zijn er die beweren dat de familiale
verpleging enkel moet toegepast worden op ongcneesbare zinneloozen; er zijn zelfs zulke kortzichtigen
en onwetenden in zake van familiale verpleging, dat

(i) In de aflevering Januari .Februari 1901, der « Psychzatrischl.
lees ik met veel genoegeu dat ooze Noorder
Stambroeders met prijzenswaardige doorzichtigheid de familiale verpleging doorgrond hebben en in voordeelige praktijk zullen brengen.
Zie studio van Dr J. Van Deventer, « Vrij e Verlleging », in boven.

en Neurologische bladen »

genoemde revue.
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zij hoofdzakelijk de onreine kranken uit de gestichten
en elders naar de Colonie zouden willen voeren.
De lezer die eenigermate deze studie gevolgd
heeft, kan reeds besluiten hoe onredelijk zulke handelwijze is, en hoe weinig zij aan den geest der familiale
verpleging beantwoordt. Aldus opgevat, zal het stelsel
der familiale verpleging nooit vasten grond krijgen, en
kan niets anders dan ontgoochelingen medebrengen.
Door de eeuwen henen, was &heel een wereldberoemd toevluchtsoord, vooral voor geneesbare krankzinnigen. Zonder in iets den machtigen invloed der
godsdienstoefeningen te miskennen, mag men ' toch
gerust verzekeren dat de goede zorgen in de verplegingsfamilie ontvangen, ook niet zonder invloed zullen
gebleven zijn op die talrijke genezing-en waarvan
de archieven der S t-Dimphnakerk getuigen. Nu nog
worden te Gheel geneesbare kranken met troostende
uitslagen verzorgd : spijtig -dat door onverschilligheid, of onwetendheid van geneesheeren en familie,
er zoo weinig geneesbare kranken de voordeelen van
't vrij familieleven komen genieten. Nevens den heilzamen invloed een er liefderijke en trouwe verzorging,
staat nu een welingerichte geneeskundige dienst,
Met geneesheeren enkel aan hun yak toegewijd. Al
wat de huidige wetenschap als doelmatig voorstelt,
wordt de kranken tot genezing aangeboden.
De familiale verpleging, ten minste zooals ze nu
te Gheel bestaat met trouwe en voorzichtige verplegers, weze de eerste toevlucht voor geneesbare
kranken. Wanneer een boom kwijnt en wegsterft
omdat de grond te los of te droog is, de luchtgesteltenis te koud, of de plaats te overlommerd, dan
rukt men dien boom niet met geweld uit den grond,
noch legt hem met de wortels in de lucht : neen,
men plant hem voorzichtig in een anderen grond op
een andere plaats. Zoo ook de krankzinnige. voor
.em was de maatschappelijke omgeving ook te warm
of te koud, hem rukte een stormwind takken en
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v ruchten af, de strijd om 't leven sloeg hem neder
of vuige woekerplanten omknelden stam en kruin.
Werp dien kranke in geen slot onder ander waanzinnigen, in geen doolhof met vergiftigde planten.
Ruk hem niet ruw uit de maatschappij, doch breng
hem in een ander sociale omgeving, waar de anormale
driften als doode takken zullen vallen, waar hij, in
't familieleven, gezond voedsel zal vinden en nieuwe
twijken zal schieten en vruchten dragen, vol menschelijk gevoel!
Gheel, 15 Mei 1901.
Dr FR. MEEUS,
Geneesheer aan de Colonie.
■ .■
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ZEVEN ZEEGEZICHTEN.

i.

Bedoomde zee.

Slapend ligt de zee in morgenstilte,
Slapende en bedoomd in verre verten,
Zoetjes rollend lauwe, blauvve baren
Op de nessche vlakten van het zeestrand.
Slapend lint ze, in onbegrensde grootheid :
Weggesmolten in de blauwe nevels
Zitten ginds de zee- en hemelpalen....
Droomt ge, zee, van de oude neveltijden
Voor u God van 's hemels waatren scheidde,
door ge vloeien in uw zanden bed moest?
Droomt ge,
0 mochte ik zwijgend varen
Op de vlakten van uw vvatervelden,
En ten hemel op, de zonne tegen,
In den Oosten, die al bleust van blijheid
Daar hij ziet haar bachten zijne deuren!
'k Droomde dan, hoe zoete 't zou geweest zijn
Zoo Been zonde ons ooit had komen storen...
0, dan hadde ik onbewust gevaren
Op de stille, zaalge zee van 't leven,
Kalm en heilig naar den hemel leidend,
Weggesmolten eens in de eeuwigheden
Van het oord waar 't altijd licht en zonne is!

October 1900.
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2. — Goud.
De gulden zonne zie 'k verzinken
In eene zee van vloeiend goud,
Waarboven gulden wolken blinken
Gelijk een hooge, gulden vout.
Wat zijt ge, zonne, een heerlijk dingen,
Dat zelfs tot bij uw slapengaan
De schepsels die uw bedde omringen
U rood van wellust gade slaan!
Hoe ligt de zee naar u te langen,
Hoe glimt ze in den gestraal van goud
0 gulden zonne, om u te ontvangen,
Opdat ge weerdig slapen zoudt!
Hoe lacht de lucht, o schoone zonne
En spant haar gouden tentgordijn
Alover u, opdat ge in wonne
Zoudt liggen ende rustend zijn.
Komt uit, o prinsen, met uw kroonen,
Met al uw vorstelijk metaal;
Zult ge ooit een glinstering mij toonen
Zoo heerlijk als dat zeegestraal?
Wat zoudt ge! Duister is, en donker
En dof uw hoog geprezen goud
Bij 't lieve, levende geflonker
Dat hier mijn dankend oog aanschouwt.

Oogst 1900.
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3. — Pracht.
De koninklijke zee haar hofgewaad heeft aangedaan
In schoonen avond, wiji de zonhe staat op ondergaan.
Een golvende gewaad van pralend goud- en zilverlaken
In wondersierlijk plooien wuift en wentelt zonder stakeR
Zoo ver mijne oogen zien !

De koninklijke zee metS al haar hofjuweelen pronkt.
Van diam antenpracht haar wijde watermantel vonkt.
De zonne zit wel duizendmaal to pinklen in haar kroone
En steekt haar kleeren in een' brand van edlgesteenten schoone
Zoo ver mijne oogen zien !

0-koninklijke zee, ik sta verblind voor al uw pracht !
Wat zal die andere zee dan zijn wier aanblik mij nog wacht?
War eeuwig tintlend goudgestraal en onverdoofde glansen
In eeuwigheid die Koningzee zal voor mijn bli p doen dansen
Zoo ver mijne oogen zien? ....
September 1E00.

4. — Storm.
De wind zijne oorlogtrompe steekt
Heraut der dolle zee.
Hou vaste! 't gaat er stormen nu,
Hou vast voor waterwee !
De trompe luide loeit en tuit
Der zee die zet tot vechten uit :
Hou vaste I

ZEVEN ZEEGEZICHTEN.

Ze en schuimt nie' meer, ze schuimbekt, en
Ze spuigt, van woede dol
Met geluwen zeever, dik en vuil,
Haar dreunende oevers vol.
De bergebaren storten dat
Het waterstof ten hemel spat.
Hou vaste!

Ze en bruist nie' meer, ze buldert nu,
Ze raast en tiert en bruit
Dat ze al de lucht doordavert en
Van woest gerucht vervult.
Verdoofd is ieder andere klank
Bii 't woeden van haar stormgezang
Hou vaste!

Wee alies wat ze vastekrijgt,
En nijdig nijpt en klemt
En duwt in haren waterklauw
Met wildheid ongetemd!
Zij beuken zal en buischen op
Haar prooi, met brekend baargeklop.
Hou vaste!

0 wild geweld des waters, wat
Op aarde u kan weerstaan?
Wat zal er nog, en staakt ge niet,
Wat zal er ommegaan?
Wie \veet ?... 0 God, ik wete 't wel,
Dat GO de zee, hoe stuur en fel
Houdt vaste!
Oogst 1900.
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5. — Zeeblek.
De zonne was al Lange weggegaan.
1k bleef daar in den zoelen avond staan
Aileen, en zwijgende, in de duisterheden
Die kwamen over land en zee gegleden.
Daar straalde opeens een' groene, lichte vonk
Een oogenblik... en weer in 't water zonk.
Maar 't kwam bij 't vallen van de kalme baren
Een wonder lichtspel over 't water varen.
Wat groen geschemer in het schuimend zog?
Daar,, weer een' vonke, een' nieuwe, en ginder nog
Hoe schoon I Wat hebt ge, zee? Wat wonderheden
Verbergt gij in uw diepe, donkre steden?
Ai,-wat een' lijn van loopend, smeltend good,
Daar ginds in groenen glans haar pracht ontvouwt?
Wat hebt ge, zee, voor vierwerk uitgevonden
Van stralenschichten, schietende uit uw gronden?
De zee ontvlamt in laaien iichten gloed
Van groen gefonkel dat haar bliksmen doer.
zee, o zee, wat sterre- of stralenregen
Is er vandaag in uwen schoot gezegen?

O tooverzee, well' onuitputbren schat
Van schoon uw vlotte vloeibaarheid bevat !...
Wat eindloosheid van heimelijke machten
openbaart bildagen en Ili) nachten!

lull 1900.
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Noordzee.

Noordsche Noordzee, gij verdient uw name nu,
Wiil de winden vriezend varen over u,
WO de sneeuw die grauwe, grijze lucht vervult
Wijl de smoor u met zijn koude kleed omhult.
Noordsche Noordzee zijt ge, wild en ruw nu weer
Als het windig ruwe Noorden van weleer.
En gij schijnt me, o oude zee, wel nog zoo oud
Nu uw strand zoo bloot ligt en zoo treurend koud!
0, terwijl ik sta en schouwe uw vlakten aan
Ziet mijn droomend oog geen' snekkezeilen slaan ?
Hoore ik 't neunen van de wikingshorens niet
Bij de klanken van het stormend Noormanshed?
Neen, 't zijn meeuwen die daar slaan hun' vlerken ult.
't Is de horen van het vierschip die daar tuft.
't Is het zingen van de bare en van den wind....
't Is maar droomen van een dichtend Noorderkind!
Maar er gaat een goede trilling door mijn leen
I 'aar ge, o Noordzee, mij doet peinzen aan 't verleen,
La aan 't zeevol.k blond van haar en blauw van oog
Dat van hier t,fr wilde, ruwe zeereis toog!
Bruine schuiten die daar ligt in 't oude zand,
Kloeke visschers met uw stalen lijf en hand,
Noordsche lieden, Noordsche zee, ik voele 't nu :
Heel een overoud verleden leeft in u!
December 1O0.
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7. — Zeezang.
De waterbare zwelt en klimt, de waterbaar valt neder,
En als eene eerste bare zwijgt, dan spreekt een' tweede weder,
En dan opnieuw, gedurig voort, met zware, zware taal
Daar spreken beurt aan beurt de waterbaren altemaal.
Gelijk een machtig stemmenchoor in her- en wedergalmen
De godgewijde zangen zingt der hoogverheven psalmen
Die dreunen, plechtig, door de stille beuken van de kerk,
Alzoo, maar honderd malen wel, en duizendmaal zoo sterk,
De zee in stille duisternis haar hooglied is aan 't zingen,
Met rythrnisch ruischen en geweld van waterwentelingen....

Ik sta daar in den donkren, en ik hoor dat zingen aan,
En 'k voel bij elken waterplons mijn hert omhooge gaan.
Daar stroomt oneindigheid in- mij, met_lange, lijze baren
Die heel mijn lijf en heel mijn' ziel doorwellen en doorvaren.
Hoe-ben ik nu? Wat voel ik nu ? 'k en weer, 'k en were 't niet !
Mijn wezen en dat water daar in een en 't zelfde lied
Versmelten, en bewusteloos zoo drinke ik groote teugen
Van onuitlegbaar .leven en van - zaligend verheugen....
.... 't Is nu gedaan ; het was zoo zoet L.. En van die stonde in mij
Maar den geruisch nog bovendrijft : 't is « God Len altijd HiP
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De meidag kwam ; er trilde zacht,
Als zonneschijn na killen nacht,
Vernieuwing in mijn ziel.
Hel-spieglend staat het afgemaald,
Al wat in kleur en bloesem praalt,
Hel-spieglend in mijn ziel.
Er zingt alom een lenteklank ;
Er deunt een lied van liefde en dank,
H el- klinglend in mijn ziel.
Snel-vleuglend stijgt de leeuwrik hoog
En stuurt er naar den hemelboog
Het trillen. • . mijner ziel.
Naar 't hemelrijk in glans en pracht,
Bij englenzangen, hemelsch zacht,
Verdroome nu mijn ziel.
— Maria Maged, Moeder tear,
Zie goedig op ons aarde near
En op mijn arme ziel.
Mijn ziel is eene zee, die waagt ;
Maria is de ster, die daagt :
Maria,... o mijn ziel !
Wat kan er veel verloren ga an
In 't stormen van den oceaan !
Maria, . . . o mijn ziel !
A. VERHEYEN.,
Antwerpen, 1 Mei 1 go 1.

DE ENGELSCHE MARTELAARS ONDER
HENDRIK VIII EN ELISABETH
(1535-1583).
Eene bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis der
XVI e eeuw
door JOZEF SPILMANN, S. J.
(Freiburg in Breisgau. Herder. 2 d. 8 0 190o) (I).

P den feestdag des H. Thomas van Kantelberg, 1886, gaf

de congregatie der Riten een lang verwacht decreet uit, hetwelk 54 Engelschen bloedgetuigen, de eer der gelukzaligen
toekende. Uit Gilt getal leden 3o onder Hendrik VIII en - 24 onder
zijne dochter Elisabeth, voor de 'eenheid der katholieke kerk en het
-primaatschap des Roomschen - Stoels, den marteldood.
Aan het hoofd dezer roemrijke schaar zaligen staan het vriendenpaar JAN FISCHER, bisschop van Rochester en cardinaal der heilige
Roomsche kerk en THOMAS MORE, kanselier _ van Engeland met
MARGARETA POLE, gravin N an Salisbury en moeder van cardinaal
POLE, de laatste Plantagenet. Bid hen sluit zich aan : de olukzalige Richard Reynol, ,, , uit de orde der H. Brigitta met i8 Karthuizers, namelijk. Jan liuughton, Augustin Webster, Robert Laurence,

Willem Ermew, Humfried \ Middlemore, Sebastiaan Newdigate, Jan
Rochester, Jakob Walworth, Willem Greenwood, Jan Davy, Robert
Salt, Wouter Pierson, Thomas Green, Thomas Seryven, Thomas
Redyng, Thomas Johnson, Richard Vere en Willem Horne. Tot de
orde van den H. Franciscus behoort de zalige martelaar Jan Forest,
tot die van St Augustuti de gelukzalige Jan Stone. Eindelijk tellen de vijf wereldlijke priesters Jan Haile, Thomas Abel, Edward Powell,

(I)

Die Englischen Martyres water Heinrich VIII und Elisabeth.
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Richard Fetherstone, Jan Larke en de leek Germaan Gardiner tot
de zalige bloedgetuigen, die onder Hendrik VIII leden.
Van de martelaars, die onder zijne dochter Elisabeth stierven,
verleende het decreet der Ritencongregatie aan de volgende de eer
der gelukzaligheid : t6 wereldlijke priesters, namelijk ; Cuthbert Mayne,
Everhart Hanse, Rudolf Sherwin, Jan Payne, Thomas Ford, Jan
Short, Robert Johnson, Willem Fulby, Lucas Kirby, Laurens
Richardson, Willem Lacy. Richard Kirkman, Jakob Hudson of
Thomson, Willem Hart, Richard Thirkeld en Plumtree, verder
vijf priesters des gezelschaps van Jezus : Jan Nelson, Thomas Woodhouse, Edmond Campion, Alexander Briant en Thomas Cottam,
eindelijk de leeken Jan Storey, doctor in de beide rechten, Jan
Felton en Thomas Sherwood.
Er zijn in Engeland, van 1535 tot 1681, 261 martelaars voor het
Roonisch katholiek geloof gestorven ; doch alleen de bovenstaande
waren tot dan toe op de vereering der altaren kunnen toegelaten worden.
Een later decreet en wel van den 13 Mei 1895 laat nog de vereering
toe van acht eerwaardige dienaars Gods, die onder Hendrik VIII
strerven, alsmede van Sir Hendrik Percy, graaf van Northumberland,
die onder Elisabeth onthoofd werd.
Het is het leven dezer gelukzaligen, hetwelk Pater SPILMANN S. J.,
in de voor ons liggende twee deelen, met zooveel nauwkeurigheid
als eenvoud beschrijft. Het is het laatste, maar ook het beste werk,
dat over den godsdienstigen toestand van Engeland in de XVI e eeuw,
verschenen is.
Het is ons onmogelijk Bier eene ontleding of enkel eene bespreking dezer levens neer te schrijven; alleen zullen wij ons eenige aanhalingen veroorloven over cardinaal FISHER, Thomas MORUS en Pater
CAMPION.
Tot aan zijne afbreuk met de kerk was Hendrik VIII bevriend
met den bisschop van Rochester ; maar toen deze tegenover hem de
partij van Catharina van Arragon dorst nemen en hem ook den titel
van opperhoofd der kerk in Engeland bestreed, maakte de vriendschap
plaats voor vijandschap en wraakzucht , men deed eerst eene poging
om Fisher te vergiftigen, maar die mislukte ; daarna werd hij gevangen
gezet met zijnen vriend Thomas More, daar beiden weigerden den opvolgingseed of te leggen. De Pans Paulus III dacht dat hij den bisschop
voor den marteldood, dien de achttien Karthuizers reeds onderstaan
hadden, zou kunnen redden hebben met hem den cardinaalshoed te
schenken : maar dit weerhield Hendrik VIII niet : de cardinaal werd
integendeel voor het gerecht gedaagd, waar hij zich glansrijk verdedigde, doch dit ook baatte niet. Hij was zijn heel leven lang een voorbeeld alter deugden geweest en hij stierf, uitgemergeld door allerlei
wreedheden. Zijn lijk werd onteerd « en nu lag deze man, dien de
c Paus nog zooeven het sieraad en den smuk des Clerus zijns lands
« en der gansche wereld genoemd had, onthoofd op Tower-hill!
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e Het was de 22 juni, de dag, op welken Engelands eerste mare telaar, de H. Albaan, ook door onthoofding de martelkroon ver• kregen had en op welken toen nog gansch Engeland het feest zijns
C eersten martelaars beging. Tot ' a avonds bleef het eerwaardig lijk
des kerkvoogds, van alle kleeding beroofd en aan de blikken des
• gepeupels blootgesteld, op de plaats der halsrechting liggen. Zoo
• was de wil des Konings. Bij nacht werd het door de beulen naar
,c< het in de nabijheid' van Tower-hill gelegen kerkhof der Allerhei• ligenkerk gebracht en zonder lijkkist noch lijkdoek begraven. Eerst
-later vond het zijne- rustplaats in de kapel des Towers aan- de zijde
.« zijns strijdgenoots, des zaligen Thomas More. Het hoofd bleef echter
C op eene la p s gestoken 14 dagen lang op Londonbrug teritoonestelde Waarschijnlijk hingen daar op die bewegingsvolle brug tegelijkertijd
« nog de hoofden en ledematen der drij karthuizer-monniken, Ermew,,
Middlemore en Newdigate, die weinig dagen te voren gehalsrecht
e waren. Geen mensch waagde het die trofeen der dwingelandij te
verwijderen, Eindelijk werd het hoofd des zaligen bloedgetuigen, dat
plaats van te verrotten, immer schooner en lieflijker moet geworden
e zijn, in de Theems geworpen » (I).
Hetzelfde lot onderging Thomas More, Fishers en aller humanisten en ook die des konings, welke voor zijn huwelijk met
Anna Bollyn geheel vertrouwelijk met hem omging. Daar" hij den eed,
van hem, door den koning geeischt, evenmin als Fisher, afleggen'wilde,
legde hij zijne kanselierswaardigheid neder en wachtte den storm af.
Hij werd ook weldra in den Tower opgesloten en daar met alle
lagen en listen bestoken; doch hij bleef standvastig in zijn geloof
volharden. Pijnlijk was het afscheid -der zijnen van hunnen teergeliefden vader. Fisher was zoo uitgemergeld en zoo zwak, dat men hem
naar het schavot slepen moest ; doch Thomas ging met een rood
kruis in de hand en dikwijls de oogen ten hemel verheffend. Op het
schavot liet men hem tot het yolk niet spreken, en als zijn hoofd
gevallen - was wierd het waarschijnlijk nevens dat des bisschops aan
het gezicht van duizenden op Londonbrug uitgestoken, en dat het na
veertien dagen ook niet in de Theems gesmeten wierd, is alleen aan
den moed zijner dochter Margareta te danken. Deze wist het lijk
haars zaligen vaders in de kapel van St Peetersbanden waardig te
begraven en deed ook het overschot des zaligen bisschops van Rochester
uit het kerkhof der Allerheiligenkerk opgraven en nevens haren vader
leggen. Ook wist zij het hoofd haars vaders te bemachtigen_ en het
in zijn graf te leggen.
--- De dood van Thomas Mole baarde in Europa nog sneer smart
en verontwaardiging dan het bloedig einde des gelukzaligen Fishers.

(1) Deel I, bl. 139.
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ERASMUS, de leider der humanisten vooral, die met beide mannen
persoonlijk bekend en bevriend was, drukte welsprekend zijne smart
uit. Hij vergeleek de daad van Hendrik VIII met _Neros veroordeeling zijns leeraars Seneca, en schieef over More : a De dood van
« Thomas ' Morns beklagen ook degenen, wier meening hij uit alle
a kracht bestreecj. Zoo groat was tegen alien de oprechtheid diens
« mans, zoo groot zijne minzaamheid, zoo groot zijne goeciheid —
« zijne goedheid, deze giondtrek zijns karakters, heeft zijn aandenken
. zoo deep in aller harten geprent, dat alien hem als eenen- vader,
. als eenen broeder beweenen. Ik zelf zag de tranen veler, welke
. More nooit gezien, noch van hem ergens eene weldaad ontvangen
. hadden. En terwijl ik dit schrijf vlieten ook mijne tranen ; ik mag
a ze afweren zooveel ik wil, Hoevele edele harten heeft die gerechts« biji verwond, onder welke Mores hoofd viel ».
(ook in Duitschland sprak spoedig een der geleerdste mannen, als
woordvoerder der openbare meening, zijn oordeel over Hendriks bloeddaad en over den man uit, die hem ten offer gevallen was. a Welken
. lof en welk voordeel kon u dan de wreedheid aanbrengen, welke
« gij aan Thomas Morus pleegdet? » vraagt COCHLAEUS aan i?!jkaart
Sampson, die de halsrechting verdedigen wilde„ . Hij was een man,
. die alien wegens zijne beschaafdheid, zijne zeden, zijne vriendelijk« held, vroolijkheid, welsprekendheid, vomzichtigheid en onschuld,
. wegens zijne begaaIdheden en geleerdheid loofden, beminden en
a bewonderden; die daarenboven als hoogste rechter, als vriend des
. konings met ondeischeiding van jongsaf het gemeenebest gediend
. had; die 's konings lasten als gezant glanzend vervuld had en nu
. op de grens des ouderdoms in zijne vergrijsde haren voor alien
. eerbiedwaardig daarstond. Met eer door den koning van zijn ambt
. ontheven, leefde hij als privaat persoon to huis met zijne gade,
. zijne kinderen en kleinkinderen, geener misdaad schuldig noch slechts
a verdacht ; niemand legde hij lagen, niemand viel hij lastig, maar
. voor alien was hij dienstvaardig, mild en vriendelijk. En dezen man
a hebt gij met geweld zijn huis ontvoerd, hem den trouwen kring
<, der zijnen, met welke hij het eenvoudige levers eens vromen wijzen
. leidde, ontrukt, en dat uit geen andel en grond dan dat hij uwe
. schanddaden niet billijken wilde, wat hem zijn geweten, de vreeze
. Gods en zijn zielenheil verbood. Gelooft gij wel of zulke euveldaad
. immer de billijking der menschen vindt of vinden zal? Nimmer! U
a zelven hebt gij meer benadeeld dan hem. U hebt gij tot moorde« naars gemaakt, en zijn onschuldig bloed, dat gij vergoot, getuigt
« tegen u in eeuwigheid. Hem echter hebt gij voor God, voor alle
. hemelsche heirscharen en voor alle menschen tot eenen met eer en
a roem bekroonden martelaar gemaakt. Met God leeft en heerscht
. hij in eeuwigheid, terwijl gij de vlek uwer schuld en schande nooit
a uitdelgen zult. a
Zoo oordeelden de tijdgenooten, zoo de nakomelingschap, en thans
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zien wij More en, zijne makkers ook door de kerk met de martelaarskroon gesmukt.
Edmond Campion werd den 25 Februari 1540 te Londen geboren. Zijne ouders waren niet rijk en daarenboven stierf zijn vader
toen hij nog leer jong was.
Het koopmansgild trok echter den knaap aan en liet hem de
Latijnsche school van Christ-Church in Londen bezoeken ; als hij
dertien jaar oud was stond hij gekend als 'de beste scholier van heel
Londen, en als dusdanig viel hem de eer te beurt Koningin Maria
bij hare plechtige intrede in Londen te begroeten.
De Koningin was zeer voldaan over de wijze, waarop de knaap
zich van zijne taak gekweten had en de Lord Mayor van Londen,
Thomas White, nam hem in het door hem gesticht College van
St John te Oxford op. Toen zijn weldoener in 1564 stierf, hield
hij op dezen eene Latijnsche lijkrede, die zeer bewonderd werd en
ons behouden is gebleven. In 1566 bezocht Koningin Elisabeth de
hoogeschool van Oxford en het was nogmaals Campion, die haar
in ' naam der universiteit tegroette; hij werd door haar aan hare
gunstelingen 'Leicester, en William Cecil aanbevolen. Hem stond dus
eene sChoOne toekomst open. Maar om nu zijne akademiSche Braden
te erlangen,_ mOest hij den -supremaatseed afleggen, die hem vat" de
kerk afscheurde, te meer zijn omgang met den anglikaanschen bisschop
Richard Cheney, die alhoewel van harte katholiek, toch meende dat
Men zich in den staatsgodsdienst sChikken kon, bracht Campion zoover dat -hij zich overreden liet en de anglikaansche diakenwijding
ontving. Cheney wenschte hem zijnen opvolger 'als bisschop van
Gloucester te zien.
Deze wijding werd het keerpunt in zijn leven ; hij zag weldra
den misstap in, dien hij begaan had, en nu kon het aandringen zijner
vrienden hem niet meer bewegen verder te schrijden; hij verliet Oxford
en ging mar Ierland; waar hij aan de hoogeschool van- Dublin een
leeraaisambt aannam en als katholiek leefde. Daar schreef hij eene
Geschiedenzs van lerland, die als een model van Engelsche proza
aanzien wordt. Daarna deed hij opnieuw openlijk belijdenis van het
katholiek geloof; toen dit bekend was; werden gendarmen gezonden om hem aan te houden ; doch hij vlood naar Londen, waar hij
onder den naam van Mr. Patrick vertoefde. Hij woonde er de veroordeeling des gelukzaligen STOREY bij en, besloot naar Vlaanderen
te vluchten (1571). Ilij kwarn in het seminarie van Doway aan, waar
hij door zijne oude Oxfordervrienden en D r ALLEN met opene armen
ontvangen werd. Hier studeerde hij godgeleerdheid, ontving er de
kleine Orden en het subdiakonaat. Vandaar trok hij als pelgrim te
voet naar Rome, waar hij in het Gezelschap van Jezus trad, in ,de
Oostenrijksche proviitcie opgenomen en te Praag priester gewijd werd.
Daar onderwees, predikte en schreef hij, en trok er weldra de alge-
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meene aandacbt. Hij verbleef er tot in Maart 1580, wanneer hij bevel
kreegnaar Rome weer te keeren. Daar ontving hij met Pater PERSONS
(als overste) van den Paus de giootste_ volinacht en met nog 'drij anderen
zetten zij zich op refs naar Engeland over Bologna, Meiland, Genf en
vandaar naar Riemen (Reims); doch eer over te steken, besloten zij
dit niet te samen, maar afzonderlijk te doen; omdat zij vernamen dat
de Koningin eene proclamatie uitgevaardigd had, waarin beweerd
werd dat de Paus, de Koning van Spanje, de hertog van Florentie
en andere katholieke vorsten een verbond hadden aangegaan om in
Engeland te vallen en dat dit aangestookt was door hare onderdanen
in het buitenland. Het gelukte hun onder vermoinmingen in Engeland
te geraken en reeds den 29 Juni predikte Campion in Londen, en
zijne toehoorders waren zoo verrukt, dat zij overtuigd waren, dat alle
wankelende katholieken en eerlijke protestanten, die dezen predikant
hoorden, moesten voor den katholieken godsdienst gewonnen zijn. De
roem des redenaars verbreidde zich als een loopend vuur, vooral in
katholieke kringen; alien wilden hem zien, hooren, spreken. Weldra
was natuurlijk het Privy Council er van onderricht en al de zendehngen
moesten zich schuil houden. Twee dezer werden weldia verraden en
gevangen en het ping slechts van het toeval af dat eene geheele vergadering van priesters, in Southwark gehouden, met ondekt werd;
maar een nieuw edikt weld tegen alle seminaarpriesters, jezuieten en
hunne helpers uitgevaaidigd, en het parlement bijeengeroepen! Hier
herhaalde Sir WALTER MILDMAY voor de tiende mail eene redevoering, welke de ongerijmdste beschuldigingen tegen alle katholieken
bevatte en strengere strafwetten werden door beide huizen gestemd.
Toen ontstond in Londen de GILBERT ' S vereeniging, uit katholieke jongelingen van voornamen stand, welke besloten zuinig en
karig te Leven en het overige hunner inkomsten tot onderhoud
der missionnarissen te besteden ; want zonder de hulp van dit
gezelschap ware het den zendelingen niet mogelijk geweest jets te
verrichten. Deze leidden hen van de eene katholieke familie tot de
andere, waar gewoonlijk des nachts vergaderd, gepredikt, gebiecht en
mis gelezen werd. zij bleven gewoonlijk maar eenen dag op dezelfde
plaats en daar zij tot het uiterste moesten bereid zijn, stelden PERSONS
en CAMPION eene verklaring of testament op, hetweik zij besloten
altijd bij zich te dragen voor -het geval van aanhouding; ongelukkig
gaf Campion zijne verklaring aan THOMAS POUND af; deze werd
gevangen en gaf ze eenen anderen over; deze eenen derde en eindehik werd de verklaring openbaar gemaakt, gansch tegen den wit
des gelukzaligen. Hij zegde daarin onder ander ; a Ter eere Gods
a en volgens uw goedachten vraag ik in alien ootmoed een drijvuldig
a gehoor : ten eerste aan U Heeren, voor wie ik over den godsdienst
_a spreken zal, in zooverre deze het welzijn van den Staat en U,
a Edele Heeren, betreft. Ten tweede, en hierop komt het bijzonder
c aan, bij de Doctoren, Meesters en uitgelezen ledematen beider ho-oge-
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scholen; ik wil het voor deze ondernemen het geloof onzer katholieke , kerk, door onwederleglijke bewijzen uit de heilige Schrift, de
kerkvergade;ingen, de vaders, de -geschiedenis, door verstandelijke en
zedelijke grondbeginselen te verdedigen. Een derde gehoor vraag ik
aan de geleerden in het , kanoniek en burgerlijk recht en voor hen
wil ik genoemd geloof uit de wijsheid der nog in kracht en ode« ning zijnde wet,ten bewijzen
ELISABETH en de tegenstrevers waren woedend over deze uitdaging en een predikant, D' CHARKE, schreef eene wederlegging der
verklaring en dit zette P. CAMPION aan een Latijnsch schrift aan de
leerlingen der beide hoogescholen to richten, waarvan de titel luidde

•
«
•
•
.

Tien gronden op welke Edmond Campion den predzkanten der anglikaai sche kerk den kamp over de geloofsleer aanbood. Eerie inleiding,
aan- de studenten der beide hoogescholen gericht; vermeldt dat zijne
verkiaring tegen zijnen- wil openbaar is gemaakt geworden ; maar dat
de tegenstrevers in plaats van den voorgeslagen kamp aan te gaan
met de woorden Wij nernen uwe vOorwaarden aan ; de Koningin
geeft u vrijgeleide, komt, zij slechts schreeuwen : Jezuiet! opstandeling! onbeschaamde verrader Dat ' is belachehjk. Hij -wil 'hurl
thans de gronden blootleggen, die hem den moed tot de uitdaging
gegeven hebben; zij spruiten voort niet uit zijn talent of zijne weten-,
schap ;- maar uit de overtuigende waarheid zijner zaak. Gedood kan
hij worden, overwonnen niet.
Dit schrift had een buitengewoon gevolg, waartoe de kernige, aangrijpende stijl van Campion niet weinig bijdroeg. Helaas! drij weken
na- de uitgaaf der tien gronden lag hij reeds in ketens. Hij werd met
andeien gevangen en in triomf Londen binnen gebracht ; men had
hem de ellebogen op den rug, de - hande, n op de borst en de voeten
onder den buik des paards te samen gebonden. Op zijnen hoed
plaatste men een papier, waarop te lezen stond Campion, de
oproerigste Jezuiet ». Het 'gemeene yolk gaapte, hoonde en giegelde,
maar de verstandige lieden lachten niet, zij waren bedroefd Engeland zoo diep in de barbaarsheid verzonken te zien. Doch eens in
_den Tower werd hij gedurende vijf dagen met vriendelijkheid, ja met
onderscheiding behandeld ; men - beloofde hem alles, zelfs het aartsbisdom Kantelberg, als hij maar wilde afzweren, en Elisabeth zelf,,
die hem van Oxford uit niet vergeten had, stond op eens onverwachts voor hem en beproefde hem over te halen, doch te vergeefs ;
daarna werd hij op de pijnbank gelegd en dan 'tot den redetwist,
dien hij gevraagd had, s toegelaten, en Campion, door de foltering uitgeput, op eenen schemet gezeten, zonder boeken, zonder steun, had
zich te verdedigen tegen de voornaamste geleerden onder de protestanten, en hij deed het zoo glansrijk, dat zijne tegenstrevers later
bekenden, dat hij den zege over hen behaald had ; later volgden
nieuwe redetwisten en nieuwe folteringen.
Eindelijk den 20 November 1581 'begon het rechtsgeding en dit
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liep insgelijk tot schande der rechters af. Campion verdedigde zich
zoo juist, zoo gepast, weerlegde alle beschuldigingen zoo doorslaand,
.dat al degenen, die oordeelen konden, zegden dat het onmogelijk
was hem to veroordeelen.
Eenige der rechters getroffen, overweldigd ,door zijne wetenschap,
door zijne welsprekendheid en door de onwedeileghikheid zijner bewijzen, wilder' hem vrijspreken; doch deden gelijk Pilatus, zij durfden
niet en spraken het schuldig uit. Op 1 December 1581 werd hij ter
dood gebracht, en toen hij reeds de streng rond den pals had, bad
hij het Credo en zegde : lk sterf als een trouw katholzek.
Deze halsrechting had in Louden een tegenovergesteld uitwerksel
van dat door Elisabeth en hare handlangers verwacht ; zeer velen
bekeerden zich en onder deze de dochters van Horton en Walsingham. Een protestant die de Rationes decem van Campion weerleggen
wilde, schrijft : << de ter dood gebrachte priesters schaden de anglikaansche kerk meer dan de levende a. Een Oxforder professor schreef
. Dat kan ik in waarheid zeggen, dat de geest des dooden Campions
. mij meer in het nauw brengt dan de Rationes des levenden. Het
. spreekwoord zegt a de dooden bijten niet a en echter verwondt ons
. Campion door de tanden zijner vrienden ; in de plaats van eenen
a Campion dringen strijders op strijders binnen en houden ons bele. gerd
Zoo is het boek dat wij gaarne, in het Nederlandsch vertaald, in
elks handen zouden willen zien.

H.

SERMON.

BOEKENNIEUWS.

De Germaansche Heidenleer, door J. LEN AERTS en M. WIN'T ERS,
Lier, Jozef Van In, 1901, 192 blz.
Het lang verwachte werk van de twee Limburgtche priesters komt
eene' wezenhjke leemte in de Nederlandsche philologie aanvullen. Tot
nog toe hadden folkloristen en mythologisten mets dan Duitsche hand-boeken, waarin godenmythen en heldensagen uit een Duitsch oogpunt
verklaard werden. Wel is waar zagen we in de laatste tijden wat meer
bedrijvigheid op mythologisch gebied : de Germaansche Godenleer van
Dr. J. Van Leeuwen (5897), de Godsdzenst der Germanen van Chantepie
de la Saussaye (1900), taliijke artikels onlangs in tijdschriften verschenen„
de prijsvraag over eene Germaansche goden- en heldenleer in 1900 door
de Kon. VI. Academie uitgeschreven, en meer andere feiten zeggen dat
ook de Zeer melkwaardige studie van J. Lenaerts en M. Winters te goeder
_ure gekomen is.
De methode, door de bewerkers gesolgd, is, alhoewel eenigszins
nieuw, in 't geheel niet of te keuren. Na over den eeredienst en de
bronnen der 1 erzinselleer gehandeld te hebben, bespeken zij de verzinselleer (geesten, goden, reuzen, alven) en daarna de heldenleer- eerst in
't algemeen, verder in 't bijzonder (Wieland, HIlde, Beowulf, Ermenric,
Diederik, Siegfried). De schrijvers geven ons volgens de overgeleverde
stukken eene gedachte N an « de godsdienstige beschaving on de dichterlijke- natumbeschouwing onzer heidensche voorouders », en voegen Kier
en daar eene verklating van de verzinsels toe.
Uitgaande van de hedendaagsche overlevering zijn zij tot geheel
andere besluiten gekomen dan hunne Duitsche vakgenooten, dan de partijgangers der nzeuzee school die « meestal volgens esgene N er be eldin g, een
schoon stelsel hebben verzonnen, waarin de mythologische verzinsels
uitgelegd worden als zinnebeelden van den gedurigen strijd tusschen
licht en danker, of van de gedurige afwisseling der jaargetijden, of \an
den vooruitgang der beschaving. » z Ik loochen niet, schrijft Lenaerts,
dat zulks de mil zij der verzinsels in andere heidenleeren, doch onze
Germaansche mythelogie is op eigen pond geboren, in eigen wezen
geschepseld, en de overlevering, nog levend bij ons voile, spieekt dat
gevoelen teenemaal tegen ». Doze regels bevatten de grondbeginselen,
waarop heel het werk steunt, en rechtuit gespioken, moeten we bekennen
dat de princiepen daarm gehuldigd ons hoogst bedenkelijk voorkomen.
Indetdaad, de bewerkers gaan uit van de- hedendaagsche overlevering
tot het verklaren van Oudgerm. denkbeelden. Welnu, men neme in aanmeiking dat Nederland welnig of geene mythen nit de oude tijden beeft
bevk aard : men vindt de meeste Oudgerm. mythen in Duitschland en in
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-het Noorden. Hoe wil men met Nederlandsche, laat staan Limburgsche
fragmentarische elementen de verklaring zoeken van Ouddurtsche sagen
,en mythen? Ondersteld nog dat de Germanen te alien kante dezelfde
dichterlijke opvattingen der natuur hadden, zou men daaruit mogen
besluiten dat die voor 1200 jaren reeds waren, zooals zij heden overgeleverd worden ? Neen, er dient rekening gehouden met den stoffelijken, zedelijken en verstandelijken toestand der volken : gedachten
veranderen, woorden veranderen, nu meer dan min; evenzoo de poetische
opvatting van een yolk. Het lijdt b. v. geen twijfel dat de Noren, toen zij
in het bezit van Noorwegen kwamen of op IJsland aanlandden, verwonderd stonden voor de verschijnselen die daar alleen in den winter en in
den zomer plaats grijpen, en dat zij met of zonder innerlijke kennis der
feit-en, die zaken op dichterlijke wijze bespraken. \Vat in Noorwegen
gebeurde, greep ook elders plaats ieder volk, ik ging zeggen, ieder
geslacht heeft zijne poezie We geven gaarne toe dat onze Germ. mytho-logie op eigen grond geboren is a, want elke mythologie heeft lets eigenaardigs, jets oorspronkelijks, maar daarnevens ook lets gemeenc, zooals
de bewerkers dat zelven (b. v. biz. 141) bekennen. We vinden dus in
de redeneering (blz. 7) geene enkele gegronde reden, waarom de Germ.
mythen niet meer uit een Oudgerm. standpunt mogen verklaard worden.
Ilet is immers bekend dat de a nieuwe school a met getrouw te blijven
aan de verklarmg van de verzinsels in andere heidenleeren, en vooral
met de overgeblevene stukken volgens hunnen natuurlijksten zin te
verklaren, tot besluiten gekomen zijn, die niet alleen de meeste lezers
bevredigen, maar ook niet zelden met de volksoverlevering van de heimat
dier mythen oveieenkomen. Hetzelfde kan niet altijd van den uitleg, in
de Hezdenleer gegeven, gezegd worden, omdat de bewerkers weleens
teksten verdraaien en ver‘vringen, sommige dingen met opzet in de
schaduw laten, oude en jonge elementen samenvoegen, duidelijke feiten
verkeerd uitleggen. We wijzen b. v. op de zeer gewaagde verklaring der
Hildesage (bl. 148) waar het Brisinganzen (eig. het halsjuweel der zon,
de glans dus die haar bij het nederdalen omgeeft) door regenboog verklaard wordt, waar het toovergezang van Hilde hoegenaamd niet opgehelderd wordt. Schokschouderend leest men nog de mythische verklaring
van Beowulf als wind-, storm- of drakenheld, van Wieland als weerlichtsheld, van GrOa als opklarende lucht, van Diederik als donderheld.
Daar de bewerkers doorgaans alleen hunne verklaring mededeelen, is
een gewoon lezer, die geene andere theorie gehoord heeft, genegen de
eerste aan te nemen, vooral na in het begin van hun werk kennis gemaakt
te hebben met de natiurbeschouwing der Germanen (een art. waarin oude
en hedendaagsche elementen ongelukkighik niet uiteen gehouden, en
schier zonder bewijzen aangehaald worden).
Dit alles nu zij gezegd, niet om de zeer vernuftige theorieen van
Lenaerts en Winters af te breken — integendeel, we wenschen niets
meer dan ze eens te kunnen aannemen — maar om vooralsnu hunne mindere waarschijnhjkheid aan te toonen. Dit wil niet zeggen, dat de verklaringen door de nieuwe school gegeven ons alleszins voldoen en op
zekerheid roemen mogen zekerheid zal men op mythologisch gebied
slechts dan bekomen, wanneet men zal ophouden al de mythen volgens
een op voorhand vastgesteld princiep te verklaren.
Een paar andere opmerkingen willen we aan dit art. vastknoopen.
Te vergeefs zoekt de lezer naar eene korte hjst van werken, waarmede
hij zijne kennissen zou kunnen volledigen. De stijl ook laat wel eens
te wenschen over ; niet dat we de schrijvers er een grief van maken hun
Limburgsch dialect te gebruiken; maar de spraakleer hadden zij meer moe-
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ten eerlDiedigen, al ware het maar uit genegenheid voor de jeugd, die op
den langen duur, na van alles wat gelezen te hebben, niet meer weet hoe
schrijven. , We lezen o. a. buiten zijnen natuur (12); dat niezen, die
zegening... vinden (105); den kern uitmaken (162); Schandinavie (23)3.
Engelland (8o). Gaarne hadden we ook in dit overigens veelomvattend
werk een en ander gevon,den over de Rozengaardsage, over den held
Iron, over de Herwigsage, over de Waltharisage,_ove -r de cosmogonie der
Germanen, over de mythe van den Zwaanridder (verg. Handel; v. h. tweede
Phzlolo gencongr es, 1900). Doch dit alles zijn kleinigheden, welke
de geleerde schrijvers bij gelegenheid zullen in aanmerking nemen. Intusschen besluiten we met den vromen wensch dat dit hoogst merkwaardig
boek vele lezers tot diepere studie der mythologie moge aanzetten, en
dat uit de botsing der gedachten weldra nieuw, helder licht moge oprijzen
J. JACOBS.
Dr ALFR. HABETS : I° De stichtingsbrief der Vrijheerlijkheld Kessenich. 17 bl. Hasselt, Eug. Leen, 1901.
20 De oudste stukken en bescheiden over het smedersambacht te Hasselt. 56 bl. Hasselt, W. Klock, 1901.
3° Correspondance , inedite des Maires de Sittard du.
Vendem. an g au 3o Fructid, an ix. — 83 bl. t Maastricht,
Leiter-Nijpelo, 1900.
Een dubbel doel stelde schrijver zich voor in zijn werkje over
Kessenich : vooreerst de verdediging van zijn Oom, den Z. E. Heer
Jos. Habets, in leven archivaris , der provincie Limburg, tegen een
aanval van den heer schoolopziener M. ; vervOlgens de beredeneerde
uitlegging van den ganschen stichtingsbrief.
Dit diploma, dat keizer Otto I, op 7 Oct. 966, tot zekeren
graaf Ausfried richtte, en waarin er spraak is over Cassallum, wordt
door den heer A. Habets breedvoerig behandeld. Hij vertaalt Cassallum door Kessenich, en deelt daarbij de zienswijze van zijn Oom.
De heer M. daarentegen,' in een 'artikel van het « Pays de Looz »,
geschiedkundig tijdschrift der provincie Limburg, beweeit, dat die
vertaling onjuist zou wezen en - meent in Cassallum Neeroeter en,
zijn geboortedorp, te zien.
Deze laatste meening is volgens den heer A. Habets niet aan
te nemen, aangezien 1 0 de argumenten, waarop ,de beer M. bouwt,
op onbetrouwbare gegevens steunen en 20 de uitlegging van het
charter bewijst dat Cassallum niets anders dan Kessenich kan zijn.

Men schijnt eenigszins te willen terugkomen van de zoo geprezen,
maar tevens zoo gevaarlijke vrijheid van handel; door de Fransche
omwenteling uitgeroepen. R.ekening gehouden van den hedendaagschen
toestand der Maatschappij worden nog steeds vereenigingen gesticht
in den aard der oude « gilden o„
De heer Habets heeft ons dus met de- reglementen van het
smedersambacht van, Hasselt te behandelen een nuttig werk geleverd.
Het veroorlooft ons een gedacht te vormen eener middeleeuwsche gilde.
De inleiding geeft daarenboven eene algemeene schets over de
opkomst, de inrichting, _het bestuur, het maatschappelijk, godsdienstig
en zedehjk karakter der ambachten, verder geeft schrijver eenige uitleggingen over den staat der archieven van het ambacht. De stukken,
die M. Habets bier doet versehijnen, zijn slechts een begin, hij belooft
er ohs andere.
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Het derde werkje brengt ons in llollandsch Limburg, te Sittard.
De inleiding, 17 bi. lang, beschruft ons -het stadje, legt ons den staat,
den oorsprong en de vertrouwbaarheid zijner archreven uit en zet
ons breedvoerig op de hoogte der geschredkundige feiten, die noodig
zijn om de briefwisseling goed te verstaan.
Deze brreven, onder de Fransche overheersching geschreven, handelen over al de kwestres, die het bestuur eener voorname gemeente
aangaan. Financier) en gebouwen, het benoemen van gemeenteraadsleder], de weldadigherd, de burgerlijke stand, het maken en onderhouden van openbare wegen en gebouwen zijn de gewone onderwerpen. Dikwrils wordt er gesproken over het klooster der weggezonden
en betreurde Dominicanen en over het herbergen der gendarmen,
L. B.
die te Sittard dikwijls reden tot klagen gayer).
Het Duitsch voor Eerstbeginnenden. Taal- en stijloefeningen ten gebruike bij het Onderwijs in de Duitsche taal,
door 0. VEENSTRA, hoofd eener school te Aalten. Noordhoff 1900.
Groningen, rn-8 ® , it II blz.
De schrijver van dit boekje gaat met urt van het beginsel dat
bij het onderwijs in eene vreemde taal men zoo weinig mdgelijk de
hulp van de moedertaal rnoet inroepen.
Hij schijnt geen aanhanger te zijn van het nieuwe rechtstreeksche
leerstelsel dat heden algemeen toepassing vindt. Hij neemt de moedertaal tot grondslag en zip heel stelsel betust op de vergelijking
tusschen het Nederlandsch en bet Duitsch. Nu mag men nog zoo
een vurig voorstander zijn van de rech.tstreeksche methode, toch zal
men moeten bekennen dat dergelijke vergelijking haar nut oplevert en
dat de beer Veenstra zijn stelsel goed toepast. Daarom zal zijn handboekje diensten bewrizen bij het aanvankelijk onderwijs in het Dmtsch,
E. ‘D.
welke methode men dan ook daarbij moge volgen.
Histoire de la litterature francaise. — Complement de
l'histoire de la litterature francaise. kNlorceaux choisis, poesies,
analyses), par E. E. B. LAc0mBLE, professeur a l'êcole moyenne
a eArnirem.
oningue, P. Noordhoff, &Incur, 1900.
Een paar boekjes die reeds aandacht verdienen wegens de strekking die- de schrijk er aankleeft bij het onderwrjs in de vreemde talen.
Al te dikwijls verhest men nit het oog dat eene vreemde taal ook
dient geleerd te worden om als sleutel te chenen tot de letterkunde
van het yolk dat ze spreekt. Zelfs indien men het practisch nut van
de kennis van de vreemde alledaagsche omgangstaal als eenig doel
beschouwt, dan zal men zelfs de stuche van de letteikunde met heel
en al mogen 'verwaarloozen. Immers de letterkunde is de spiegel van
het lever) van een y olk en dit Leven moet men kennen om de taal
the er de ultdrul.1: , ng van is te begrijpen.
door eene blacizride letter-Men denke ee.,s hoeveel < realien
kunde worden aan de hand gedaan.
Dot heeft de Neer Lacomblé begrepen en zijne beide werkjes zijn
Histone de la litterature franmet die gedachten opge ‘ at. In zrine
carse heeft bij gelukkrg alien nutteloozen ballast van kleme bijzonderheden over boord gegoord en heeft zich bij de algemeene trekkers
en stroomingen hepaald. De mlerdende schets voor elk tudperk is
duidelijk en bevattelijk, soms wel wat vluchtrg en kort.
In zijn Complement zijn de stukken en uittreksels over 't algemeen goed gekozen. De poezie heeft _er het leeuwenaandeel; zou.
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nochtans voor eene vreemde taal de voorkeur niet dienen gegeven te
worden aan eenige voortreffelijke bladzijden proza?
E. D.
Les Martyrs de la Glebe. Drame en 5 actes, par VICTOR
Bruxelles, Vromant 1901.
Schrijver zegt ons zelf, in de voorrede, wat hij heeft willen maken
Ce drame voudrait etre, au vrai sens du root, un drame social, it
voudrait -realiser ce que d'aucuns appellent : le-theatre du peuple.
Je chante donc la terre et les paysans; et, pour les mieux chanter,
j'ai choisi une période de l'histoire qui est bien a eux, celle de la
guerre des Paysans.
Toutefois qu'on le remarque, mon drame, episode de la guerre
des paysans, si l'on veut, ne pretend nullement etre qualifie dramehistorique. L'histoire m'a fourni un cadre merVeilleux; la portee de
l'oeuvre est ailleurs et plus haut »,
alles wat wij over den boerenkrijg gehoord en gelezen hebben
ware het wellicht voorzichtiger geweest een ander « cadre » te kiezen.
't Is versleten tot op den draad ; verneernt liever : Mathieu Nooltinckx is -een der meestgegeerde boeren van het dorp, een _ware
vaderlander. Zijn zoon Andre, uit 't Fransche leger weergekeerd, heef
de Fransche gedachten meegebracht; hij lacht met de boeren en hunne
bijgeloovigheid. Daarom wil Martha, Mathieu's petekind, op wie
Andre sedert lang een oogsken had, van he-in niet hooren. Zij verkiest Paul, den zoon van den burgemeester, die niettegenstaan de zijn
vreesachtigen en al te voorzichtigen -vader de boeren genegen is.
Uit wraak loopt Andre tot de Fransche overweldigers en dient hun
tot leidsman.
Martha en eenige vaderlanders, waaronder ook Paul, worden
gevangen genomen.
Andre ,wil -Martha op haar besluit doen weerkeeren, hij spreekt
Naar- van zijne liefde, van zijne toekomst, de Franschen - zullen hem
deftig beloonen. Martha blijft Paul getrouw.
De boeren omringen het gemeentehuis waar de gevangenen opgesloten zijn en nemen het in., In 't bijzijn van zijn vader en van
Paul schiet Andre Martha dood. Ge moet niet denken dat de boeren
hem vastpakken ; hij is op eens van 't tooneel weg zonder dat wij
weten hrI
Het S e bedrijf speelt in 't bosch. Een Fransch officier, wars van
't bloedvergieten, komt Mathieu aanraden vredevoorstellen te doen.
Deze weigert. Wat later brengt men Andre, den verrader; hij werd
gevangen genomen en _de Vlaamsche hoofden moeten nu over zijn lot
beslissen. Eenigen willen hem ter dood veroordeelen ; Mathieu, toch
zijn vader, kan daartoe niet besluiten, dc oude Steyvoorts weet een
andere straf : al die geleden hebben in , den krijg zullen hem, den
-verrader, de hand drukken. Zoo gebeurt het. Daarop komen de Franschen aan, Andre valt, door een Franschen kogel getroffen. Mathieu
, die met de anderen de vijanden wil te gernoet gaan, valt ook.
Dus eene eeiste opmerking
een versleten 0 cadre » die de
schrijver zelfs niet heeft weten op te poetsen. Maar dit is, onzes
inziens, niet het groote gebiek
schrijver wil den grond, wil de
boeren _verheerlijken
0 j'exalte fa Terre avec son double pouvoir de
simplifier et d'ennohlir les Ames ».
Welnu al deze peisonages hebben weinig weg van den boer;
wale het niet dat de schrijver het ons zorgvuldig zegt, wij zouden
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uit hun spreken niet licht kunnen opmaken dat wij hier met boeren
te doen hebben. 0, zij zijn bezield met edele gevoelens en weten die
flunk, al te flunk, nit te drukken ; maar dat zouden al zoowel menschen kunnen zijn uit een anderen stand der samenleving.
Daardoor zelf is het stuk niet vrij van onnatuurlijke toestanden
eh minder passende bijzonderheden; wat de personages zeggen komt
hun van de lippen, men voelt niet dat het diep zit in hun hert, en
is maar al te veel geneigd ze N oor een slag van theaterboeren te
nemen.
Het inzicht van den schrijver moeten wij loven, maar wij meenen
niet dat hij zijn doel bereiken zal.
E. VL.
Fransch en Germaansch, door Dr. EUG. ULRIX. Hasselt, St.
Quintinus-Diukkerij, 1900; 151 blz.
Het Leesgezelschap van Hasselt heeft aan de Ndl. taalkunde eenen
grooten dienst bewezen door het uitgeven van eene lijst Fransche woorden
aan het Germaansch ontleend. Dr. Eug. Ulrix, een veelbelovend philoloog,"
heeft daarin getoond, dat de Fransche taal e na het Latijn het grootste
getal barer woorden aan bet Germaansch te danken heeft »; hij verklaart
dit zonderling, en voor eenige Franschen wellicht vérbazend feit, op
historische en maatschappelijke gronden. Dan volgen lijsten van Fransche,
Oudfransche woorden en eigennamen, die van het Germaansch afgeleid
zijn. \T eel zit in dit bock verwerkt de schrijver geeft in mime mate
hetgeen de uitvoerige bronnenlijst belooft. Het werk mag zelfs op eene
zekere volledigheid aanspraak maken, lets wat men in dergelijke studien
moeilijk kan bekomen. Woorden, wier afleiding onzeker is, laat de
schrijver meestal ter zijde; en waar hij ze vermel it, geeft hij den tv, ijfel
te kennen. Het werk is dus streng wetenschappelijk.
Eenige opmerkmgen willen we echter mededeelen. Ulrix bad de
gewone verkortingen, in de Mnl. en Ndl. woordenboeken gebruikt, moeten
aannemen, en wat meer consequent zijn in de spelling; zoo schrijft hij
engl. (1. eng.), onoord. (on.), dnsch, deensch (dee.), ofr. (ofra ), ofrank. (onfr.).
Sommige afleidingen zijn onvolledig opgegeven : wat meer vormen uit
andere Germ. talen bevestigen de afleiding en vergemakkelijken het werk
voor anderen; b. v. (17) ale afgeleid van engl. ale! Waarom ags. ealu,
ealo, on. ol er met bijgevoegd? Zoo nog (84) lie/re, beuk, ndl. heesterd
Waarom onfr. *hest (Mackel) niet vermeld? Op de misdrukte of slecht
ingebonden blz. 127 (verg. ook 27) leest men escraper, afkrabben, afg.
van LA: schrappen, engl. shrape, nhd. sckrapfen. Ofra. escraper kan
onmogelijk van het hedendaagsche schrappen afgeleid zijn, men denke
Hever aan on. skrapa, schraven. In de lijst der Fransche woorden
missen we o. a. asss e'i,,'r (toebrengen) afg. van mnl. sin, fra. sees; godazlle
(braspartij) en godazller (brassen) afg. van mnl. geed ale; somme,so.mmier
(last, lastpaard) of2,-. van os. some, ags. seanze ; meurtrir (kneuzen) afg.
van onfr. *morthijan (Mackel). In de lijst der Ofra. woorden, voor de
historische grammatica alleen van belang, ontbreken beser (ndl. loeien)
van onfr bison; brasnze (ndl. brasem) van onfr. * brahsima;flique (ndl.
spek) Nan -onfr. *fizkka ; guarer (ndl. dwalen) van onfr. wardn ; guiper
(ndl. met zijde overspinnen) van onfr. *wipan. We meenen dat men de
lijsten door een nader onderzoek nog zou kunnen volledigen, b. v. met
aardrijkskundige namen uit Normandie en Picardie, doch de oogst zou
de moeite niet loonen. Hier en daar hebben we kunnen opmerken dat
de schrijver beter in de Romaansche dan in de Germaansche taalkunde
beslagen is : altbans vele Germ. vormen hebben den schijn uit oude
woordenboeken genomen te zijn, waarvan de opstellers met altijd nauwkeurig te werk gingen.
J. JACOBS.
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Geloof, Hoop en Liefde, dry voordrachten te Leuven- voor
het S t Thomasgenootschap der studenten van de Hoogeschool uitgesproken op den 5d" ad" en 7den Meert 1901, door Kan. J. MUYL..
DERMANS. (Mechelen, bij Dierickx-Beke ; pr. i fr.).-

'Deze drij voordrachten nemen niet, eerie zoo hooge vlucht als
die van P. De Groot, die wij verleden jaar beoordeeld hebben. Hebben
zij daarom minder goed gesticht? Vv- ij denken het niet; zij zijn immers
meer bevattelijk bij het aanhooren, zij gaan tot het hert zonder eerie
groote insparining van geest te vorderen. Indien het waar is, slat uit
het hert de echte welsprekendheid borrelt, -pectus est quod dzsertos
fackt, dan kan men aan den heer Muyldermans die heerlijke gave
Diet ontkennen.
Hij is eenvoudig in wat hij vooihoudt. Zeg uwe akten van
geloof, hoop en liefde op, en gij hebt nagenoeg de hoofdgedachten
zijner drij ieden. In zijnen uitleg acht hij het niet beneden zich, verscheidene inalen letterlijk de antwoorden van den Mechelschen catechismus in te vlechten. Koch nevens of Bever door dien tekst klimt
hij op tot veihevene beschouwingen, en tot edele uitboezemingen des
gevoels.
Hij is vooral gemoedelijk aan die vurige Hoogeschool-studenten,
reeds de -weteld ingeslingerd, herinnert, hij het kristelijk vaderhuis en
de eerste lessen, op den schoot eener brave, Vlaamsche moeder ontvangen. Hij spreekt hun van eigene vader en moeder, in wier beeld
menage Vlaamsche zoon ook de zijne zal eikennen. Hij spreekt hun
als een vriend -det jeugd, gelijk hij zijn geheel leven lang geweest is...
Itjn trant is levendig, zijne taal echt Vlaamsch.
Beschouwen wij nu elk der drij sermonen afzonderlijk.
In het eerste over het Geloo,f kunnen wij betreuren dat ` de gewijde
redenaar voor zijn uitgelezen aanhoorders met meer de redekundige grondslagen van ons gelooven heeft uiteengezet ; maar, nog
eens, geene wetenschappelijke, zelf geene theologische verhandeling
heeft hij willen bieden, slechts eerie hertelijke opwekking ; en toch
zijne taal wetenschappelijk waar hij b. v. hancielt over de ongenoegzaamheid der rede tot bevrediging van geest.-- en hert.
« Ondanks al de geheirnen, welke zij uit den schoot der aarde
en uit den schoot der hemelen heeft opgedolven, ondanks de dwarlende vaart waarmede zij ons meerukt op de baan van stoffe-lijke
weelde en tijdelijk welzijn, o toch geene enkele deugd, geen enkelen
zielebalsem heeft de rede, heeft de wetenschap sedert Jesus-Christus
kunnen ontdekken! Ik bewonder den mensch,- die licht en vuur bedwingt
Jot slafelijke boden zijner macht, en werelden, , welke God in de diepte
der ,hemelen hing, wil binnendringen ; — maar is 't geen grooter wonder,
dat heer en meester, -met zijne wetenschap verbleekt bij een openen
grafkuil, waar zijn broer vandaag en hij ook morgen in verdwijnen zal?
dat hij dien levenssprankel- niet vatten nosh achterhalen kan, welken
hij in al de vezels van zijn eigen wezen gewaar wordt ? dat leven,
hetwelk in de voren onzer akkers ontkiemt nit de dood dat
in de roos onzer hoven, in 't vio9ltje onzer bosschen, en heenclanst
met het ronkende mugsken langs de baan ?... Ah ! kan de wetenschap
licht en bliksem met een ijzeren draadje bemeesteren, de-genster ' die'
in zijn eigen herte Brandt, den sprankel - die in elk levende wezen
tintelt, laat staan nog het geheimzinnige licht en leven der ziel zal
hij nimmer op zijn electrisch toestel gevangen zetten... Ik bewonder
de wetenschap, welken naam zij ook drage; die alhier 'de krachten
der natuur ontzenuwt of te gaár prest om alginder nieuwe krachten
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in te gieten ; die in het bloed van het dier, in het sap van het
kruicj en in de stof van den steen het middel ontdekte om pijnen te
sussen, om kwalen te heelen, lichamelijke pijnen en kwalen ; — doch
waar is de wetenschap, die, en zij alleen, het serum uitdeelt om de
ziekten der ziel -te heelen, om hare wonden te zalven, hare driften
te bedaien, en haar wee, het grievendste alle y wee6n, te lenigen ?
Die wetenschap, eenig daartoe bekwaam, is de wetenschap des Geloofs,en zoodanig is dit waar, dat gansch ons levee iets nameloos droevigs,
iets onbegrijpelijk duisters zoude ziju en blijven, zoo het Geloof ons
geen heul en licht aanbracht ».
De rede, die wij in haar geheel als de beste beschouwen en die
dan ook als een voorbeeld van kanselwelsprekendheid aan de studeerende jeugd dient uitgelegd te worden, is de tweede, handelende
over de Hoop. Het plan is goed ontwikkeld, de stip rijk aan beelden
en kleuren. Eenige korte uittreksels slechts willen wij aanhalen, om
geen misbruik te maken van de goedwillighe id der Redactie en der
lezers van D. W. en B.
Ziehier hoe dichterlijk de spreker de ijdelheid beschrijft der wereldsche
verhopingen :
« Het is maar een vlinder op de bloem, een vogel op den tak,
eh hoe dikwijls, niet waar ? dat wij, evenals het kind, er met kunnen
in slagen vlinder of vogel te grijpen. Zij vliegen, zij vhegen altijd
voort ; nog andere komen op en aan, en wij loopen, wij ijlen ze
achterna-, totdat zij, van vlucht tot vlucht, uitrusten op de poorten
van 't graf, van waar zij ons eerie laatste maal bekoren »
Doch hoog daarboven uit steekt de standaard van de kristelijke
Hoop, het zaligmakend Kruis.
Welsprekend zegt daarover de redenaar in zijne slotrede :
« Opdat die Hoop in uwe herten levend blijve, trekt Jezus u
onwederstaanbaar tot zijn kruis. Met dat kruis verplette hij den helschen vijand. Een arm er van wijst ons naar het hemelsch vaderland
toe : daarheen is het dat wij met de vleugelen der Hoop moeten
streven. Twee -anderen strekken melt over de wijde wereld ult, alsof
wilde de Heer er mee beteekenen, dat in zijn kruis hoop en troost
en verlossing voor de gansche wereld gelegen is. En de voet van dat
kruis staat op de aarde geplant, want de Heer wil, dat het bij en
onder de menschen blijve; staat geplant op den berg, opdat aller oogen
het kunnen aanschouwen ; in den rotsgrond, opdat geese stormen het
zouden ontwortelen. .
Hoe schoon ook die uittreksels zijn en bewijs geven van 's redenaars meesterlijk talent, toch kunnen wij er schooner -aanhalen uit de
derde voordracht : Lzefde. Het geheel echter dezer rede bevredigt ons
minder; immers gansch dat deel, dat, te beginnen van blz. 6o, handelt
over Jezus' godheid en over de goddelijkheid zijner leer zou, onsdunkens, beter in de voordracht over het Geloof te pas gekomen zijn.
Verheven en waar zijn beschouwingen als deze
« 1k zoude hier Jezus' woorden durven toepassen, eenmaal tot
de zondarige vrouw gesproken : Veel werd haar vergeven, zei de
Zaligmaker, quonzam dzlexit multum, omdat zij veel had liefgehad...
0 zegt me, of ooit zulk verheven woord door de heidensche en
rationalistische wijsbegeerte gesproken werd ! Neen ; — wat men doe
of niet, immer zal baatzuchtige eigenliefde het kenmerk wezen van
hetgene heidendom en godloochening tot stand brachten. En zelfs,
waar beide tot 's menschen herte spreken : . Leef voor u zelf
zijn toch zoo menigmaal pijnlijke teleurstelling en sombere wanhoop
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het eenig einde dat zij bereiken. — Het christendom daarentegen met
zijne zoo ongerijmd klinkende leering Leef voor' anderen en verloochen u zelven z, maakt ons leven zoet, en verhemelt reeds het
tranendal dezer aarde. Waarbij dat verschil ? Ah! het Geloof alleen
lost, zulk raadsel op, en vermag de Liefde in hare onberekende zelfopoffering uit te leggen, God immers openbaarde die Liefde aan de
wereld ; zij bleef derhalve goddelijk, en wij ook moeten haar- dus
oefenen in chen geest van God. Die geest is een geest van versterving onzer begeerlijkheid, een geest van zelfverloochening, van onbaatzuchtigheid, van christene ootmoedigheid.
Ergenliefde is hier de groote stronkelSteen. En, eilaas ! hoevelen
die er over vallen! Hoevelen, die tegen eene handvol zilverlingen den
-naam van liefdadig man pogen af te koopen ; dre hunnen jiver op
het maatschappehjk gebied, althans de verdiensten des Christenen, verruilen tegen het handgeklap eeniger vrienden, tegen de rookwalmen
van wat ijdelen praal, tegen de dra verslenste eer en vergankelijke
grootheid van 's werelds ambten en lasten Broeders, ziet- echter
toe, gij, dat gij uwe gerechtigheid niet en pleegt voor de mensChen,
om van hen gezien te worden alzoquin mercedem non habebitis
aj5ud Patrem vestrum quz, in ccelzs est, en de wereld alleen zou
u loonen- met het loon der vergankelijkheid : amen, (Iwo vobzs,-rece--

perunt mercedem suam.

Hoe weldadig moeten zulke woorden druppelen op een jeugdig
studentenhert dat openstaat voor liefde, maar, onder den naam van
liefde, zoo gemakkelijk binnelaat wat er het valsche vermomsel- van
draagt ! En hadden wij geen gelijk, dat deze voordrachten geschikt
zijn om veel goed te stichten ?
- Om te eindigen nog eene brok waarin de spreker wijze bedenkingen
met een warm gevoel weet te paren
« Gasthuizen, hospitalen, oude-mannenhuizen, weezengestichten, —
doch de namen schieten- te kort om alle slag van zwakheid en Wen
welnu, al die huizen zijn -als, zooVeer museen
afzonderlijk te bepalen,
onzer katholieke liefdadigheid... Maar meent dat verveling, tegenzin
en afkeer daar nooit den dorpel over kunnen ? dat het menschehjk
hen, zoo ras tot gemelukheid toe verzadigd van genot en vermaak,
nooit - van zelfopoffering en vernedering verzadigd __geraakt ? En als die
engelinnen van Liefde die breede en nare dormters op en af loopen,
nadenkende, dat zij in plaatse van 't aanminnige, rustig of heerlijk
leven, betwelk zij met een enkel woord zouden terugerlangen ; dat zij
in plaatse der geliefde huisgenooten, des vromen vaders en der teerteminde moeder, dre hen weenend wederroepen; dat zij, zeg ik, die
afzichtelijke wonders van onbekende lieden zullen te vermaken hebben, den akeligen doodreutcl der stervenden af te luisteren, dre terugstootende lijken te verzuiveren, en cht niet enkel tijdens eene week of 66n
jaar, maar tier, maar twintig jaren, heel hun leven fang zullen te
,doen hebben, o meent gij, dat de moed dier zwakke vrouwen dan
soms let aan 't wankelen valt? Waar ligt dan de opbeuring ? Waar
schuilen boost en kracht ? Bij den voet des kr-6ises- en in het H. Tabernakel ! Daar wacht' hen de God af die, alleen, moed inboezemt, sterkte
meecleelt, en heldinnen maakt van de schuchterste en zwakste der
_wezens.. En schokschoudere hier`g-rimlachend 'ante moderne philantropie, en loochene zij met hollen klinkklank van woorden den invloed
van den godsdienst, och, wij vragen haar enkel wat zij then v-rouwen
in de plaatse van dat kruis, in de plaatse van dat heilig mysterie van
Liefde te schenken heeft ; en bewondert zij de christene liefdadigheid,
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waarom dan vermocht zij nooit die te evenaren? Waarom en bracht
zij nooit een eenvoudig zusterken der armen voort?
Wie zulke redevoeringen uitgesproken heeft, kan voor zichzelven
de getuigenis afleggen dat hij een goed, een priesterlijk werk verricht
heeft, en vei der onbekomnierd zijn over het min of meer van den
roem die hem daarvan zal geworden.
Proficiat dus aan den spreker, en proficiat ook aan het S t Thomasgenootschap, dat jaarlijks de Vlaamsche welsprekendheid met een
drijtal puike kanselreden verrijkt. De verzameling deer voordrachten
zal welhaast de schoonste bloemlezing zijn welke wij in dien aard_
bezitten.
F. DRIJVERS.
Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding te Antwerpen. Drie nieuwe nummers zijn verschenen : n r 29 Zzelk2tnde
van E. H. Dr. DRIJVERS, n r 30 De spzeren als werktztigen van
onzen arbezd van Dr J. GEVAERTS en n r 31 Beknopte znhortd van
den leersang over Strafrecht door M er EMIEL SCHULTZ. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. Prijs per n r 25 centiemen.
Alle drie klaar en duidelijk, ook voor minder ontwikkelden vatbaar. De voordracht van E. H. Drijvers bijzonder komt op tijd, nu
dat sommige bladen sedert eenige weken tot vervelens toe het oud
deuntje herhalen : de geloofsleer; en bijzonder het dogma der schepping is met oveieen te brengen met de wetenschap.
Vlaamschgezindheid, door OSIER WATTEZ. Doornijk, Van
Gheiuwe-Coomans, 1901. 8 bl.
Drie vlaamschgezinde gedichten : het eerste, flan vele Vlamzngen,
bevat, ongelukkig maar te veel waarheid.
Gij spreekt van eerbied voor ons taal en zeden,
Gij wilt uw yolk herstellen in zijn recht.
Grj monstert dikwijls met uw grootsch verleden ;
Gelooft ge toch wel iets van wat ge zegt?
Het tweede, De Ezels, eene fabel opgedragen aan de Vlarningen
die hunne taalgenooten aanmanen bij hun eischeii niet... te radicaal
te zijn, is als gedrcht, ' bet best geslaagde van de drie.
Het laatste heet Hzstorzsch Recht en is gencht tegen deze spreuk
van prof. G. Kurth c En pays flamand la civilisation doit rester bilingue,
sous peine de dbchoir de son rang historique. .
Nuttig en aangenaam Mengelmoes, opgediend door P. F.R.
COPPENS, pastoor van St. Jan Berchrnans, te Mechelen. Uitgever
Dierickx-Beke, Steenweg, Mechelen, 1901.
Een boekdeel van ruin 400 hlz. En welk is zijn inhoud? De
schrij‘ er vangt aan met December — met den Advent, — en dient
dan zijnen lezers q nuttig en aangenaam mengelmoes . op achtervolgens voor elke maand. Hij begint met de kerkelijke feestdagen,
wier oorsprong en bechedenis hij in korte woorden uiteendoet; daarop
volgt zoo vat van alles, wat leerrijks en wat koddigs, of, zoo de
beer C. dat beet, wat lachkruid, en ja, tot iaadsels toe worden voor
elke maand opgegeven. In menig opzicht herinnert dit boek de vroegere
leesboeken, die bij onzen Vlaamschen heerd zoo gretig werden opengeslagen ; en waarlijk, dit ook zal in onze huisgezinnen welkom zijn.
Met passende verscheidenheid wordt er het nuttige met het aangename
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in gepaard. Heer C. liet zijn boek -zoodanig verzorgen, dat het uiterst
wel geschikt is om met de prijsuitdeelingen, vooral in onze dorps-scholen, patronages en catechismussen van volherding, aan de jeugd
te_ worden geschonken. De taal is gemakkehjk en zuiver, de gelou,terde volkstaal, die iedereeri verstaan zal, en die rekening hondt met
de lezers tot , wie zij gericht wordt. Wij wenschen den eerw. beer
pastoor een ruim debiet : Boeken als het deze zijn bestemd om -veel
goeds te stichten... en dit is ook wel, meen ik, zijn eenig en lofwaardig doel. — Met zekere hoeveelheld genomen, wordt het werk
tegen verminderden prijs afgestaan.
J. v. 0.
I. Bloemenkrans. Bloemlezing nit de werken van Hendrik Conscience, geschreven tusschen 1837 en 186o; samengesteld door H. N.
VAN KALCKEN, leeraar aan de Normaalscholen van Brussel en aan
de tuinboulevschoOl van Vilvoorden. — II. Herfstbloemen. Bloemlezing uit de werken van H. C., geschreven tusschen 1860 en 1881;
samengesteld door denzelfden. Brussel, uitg. Lebegue en C°, Magdalenastraat, 46.
Met ware belangstelling heb ik die bloemlezing onderzocht, want
onzen Conscience zal ik, immer hoogschatten, is het niet altoos om
zijne taal, dan toch te rechte om het verheven doel dat hij schrijvende zich voorstelde,-,en het groote goed dat hij aan ons Belgisch
yolk bewezen heed. Bij voorbaat juich ik hem dan ook toe, hem die
den genialen man huldigt, en zijne dierbare gedachtenis op de miskenning van sommige nieuwsgezinden wreken wil. Dit nu, meen ik,
ligt wel in de bedoeling van den verzamelaar. Hij wil onzen romandichter vooral aan de jongeren beter doen kennel), en met dat inzicht
biedt hij ons eenige keurige, zoo niet de keurigste stukken uit Con„science's rijken voorraad aan, — Hoe heeft de beer V. K. -zijne
taak opgenomen Eene levensschets van den volksschrijver gaat in de
twee hoekdeelen de uittreksels vooraf; 't is dezelfde in Bloemenkrans
en in Herfstbloemen.- In elk dee] komt ook eene beeltenis van
Conscience voor : beide zijn wel gelukt., Van bijna, ieder werk, waar
de heer V. K. uit put, geeft hij nagenoeg de synthesis op. Ik althans
vind veel goeds in die bloeinlezing; doch anderzijds staat er, mijns
dunkens, nog niet genoeg in. .Eenigen zullen zeggen, dat het beter
geweest ware de yerzameling als eene uitgebreide studie of verhandeling zoodanig op te maken, dat elk stuk het zijne hadde bijgeZragen om de hoedanigheden, de kenmerkende verdiensten van den,
schrijver achtervolgens te doen uitkomen, zoodat die al te zamen vereenigd een gelijkend portret van Conscience hadden gevormd. Dit ware
nog al moeilijk geweest, en ik meen, dat de beer V. K. niet zooseer een wetenschappelijk werk dan wel eene bloemlezing ten dienste
van den gewonen man en , van de gevorderde . schooljeugd heeft willen
-verveerdigen. Doch in alien gevalle had de levensschets ter inleiding
kunnen en moeten vollediger zijn. Daar toch hadde ik eene studie
over Conscience gewenscht, al ware die zelfs maar beknopt geweest ;
de' heer V. K. moeSt er uitdrukkelijker wijzen op het doel des
schrijvers, op het goede door hem verricht, op den aard en op het
gewoon gèraamte van Conscience's werken, op zijne verdiensten in
maatschappelijk en letterkundig opzicht, enz. Wel zoude die stof niet
nieuw sneer geweest zijn, ik geef het toe; doch de waarheid mag
al met andeie woorden eeps herhaald worden.
In die voorafgaande studie had de beer V. K. dan nog kunnen
werwijzen naar de uittreksels die zijn oordeel bevestigden, en zoo
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doende hadde hij aan de schooljeugd en aan iedereen de reden meegedeeld, de proef op de som waarom wij onzen Conscience hulde
betoonen. In dien zin zage ik wel geerne zijne inleiding gewijzigd en
vermeeiderd bij eene volgende uitgave, Welke ik hem ook uit ganscher
Ilene toewensch;
Kan. J. MUYLDERMANS.
Het oude Nederlandsche lied, wereldlijke en geestelijke
liederen uit vroegeren tijd, teksten en melodieén, door' L VAN
DUYSF. Antwerpen, Nederl. Boekhandel. All. 3 en 4.
De twee nieuwe afleveringen van Fl. Van Duyse's standaardwerk
brengen teksten en melodieen, alsmede telkens uiterst leerrijke mededeehng( ii over de volgende liedeten
21 Ick stoat op hooghe berghen (drie ruiterijes). — 22. Wie
wil hooren een poet nieu liet (de jonkvrouw die zich terwille van
haren minnaar als lazersch laat opsluiten). — 23. Dat alle berghen
gouden waren (De Koningsdochter). — 24. Int soetste vanden meye.
25. Een ridder ende een meysken ionck. — 26. Het was een jonger
held. — 27. Het zoude een fier Margrietelijn (Fier Margrietje van
Leuven). — 28. Doen Hansehjn over de heyde reed. — 29. Het
waren twee koningskinderen goed (Het wereldsch wijf). — 3o. Och
Elsje, seyd hy, Elsje. — 31. Het voer een ridder jagen (Teleurstelling). — 32. Daer staet een bride in ghenen dal; — Daer had
een meisken een ruiter wat lief; — Daer zou er een magetje vroeg
opstaan ; — Wij zijn er met den avond vroeg slapen gegaan ; — Daar
vloog eenen ruiter al door dat bosch. — 33. Ick sie die morghen
sterre breyt (Van 't Vriesken).
Dusverre aft. 3.
AA 4 bevat 34. Er was een heer, hij had eenen zoon (De dochter
uit de kroon). — 35. In eenen boomgaert quam ik ghegaen (Van
Brunenburch), — Het is gheleden jaer ende dach (Van Brandenborch).
— 36. Die mi te drincken gave (van vrou van Luisenborch. — 37. Ic
weet noch even acker Breit. — 38. Het spruyt een roosjen aen geen
landsdouwe (Hansken). — 39, Een boerman hadde eenen dommen sin.
— 40. Wie wil hooren singhen van eenen timmerman; hoorde
een watertje ruischen (Van 't schrijvertje). — 41. Er was een kwade
stiefmoeder. — 42. Ach tjanne, zeyde hy, tjanne; — Wel Barbel,,
zei hij, Barbel. — 43. Tusschen twee berch hoghe ; — Het waren
twee conincs kinderen. — 44 . Si ghinc den bogaert omme; — Van
liefden comt groot lijden. — 45. Een stuk van liefde moet ik u
verhalen (Floris en Blansifleur). — 46. Daer was een edel Paltzgravin
(Genoveva van Brabant).
Het leven der taal, inzonderheid dat van het Nederlandsch,
door P. J. VAN MALSSEN J r, hoofdonderwijzer te 's Gravenhage.
's Gravenhage, Mart. Nyhoff; voor Belgie, Nederl. Boekhandel, Antwerpen, 1900.
De schrijver van dit uitstekende en zoo uiterst aantrekkelijk en
duidelijk gestelde werkje verdient ruimschoots onzen dank. Want een
lichte taak was het niet zoo te vulgariseeren; vooral daar het hoogst
belangrijke boek van H. Paul, Prinzipien der SprachNschichte, jammer
genoeg, eene aanzienlijke inspanning van kracht vordert van degenen
die het willen doorstudeeren. Zeer veel kan dit handboekje van den
heer Van Malssen bijdragen tot het verspreiden van gezonde begrippen
over de taal, de taalveranderingen, de taalwetten, en de hedendaagsche
taalwetenschap in het algemeen. Na een bondig inleidend hoofdstuk,
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waarin uiteengezet wordt wat men dient te verstaan door taal, wat
het onderwerp der taalwetenschap vroeger was en thans i.,- hoe de
taal individueel is, en hoe zij verandert; wordt in afzonderlijke hoofdstukken achtereenvolgens met de noodige uitvoerigheid gehandeld over
de splitsing der talen in dialecten, — over klankwijziging; — over
de begripswijziging der woorden ; — over analogie en contaminatie ; —
over den oorsprong der taal; over het ontstaan der woordvorming en.
bulging; — over wisselvormen en volksetymologie; — over de woordsoorten in den volzin; — over gesproken en geschreven taal ; — over
taalvermenging; — en eindelijk over hetgene dient verstaan te worden
onder de uitdrukking « algemeene taal .. — « De algemeene taal .,
zoo luidt de slotzin van dit slotkapittel, « is en blijft s overal dialectisch getint. Nooit kan zij overal volkornen gelijk zijn, nooit den
vorm onveranderd handhaven ; nooit kan het leven en de ontwikke--ling eener taal, zooals dat in de voorgaande hoofdstukkén geschetst
is, tot stil§tand gebracht worden, want die ontwikkeling is onafscheidelijk verbonden aan het gebruiken der taal. .
Om de groote diensten welke dit boekje aan zoovelen zal kunnen
bewijzen, en wel in de eerste plaats aau de mannen van ' onderwijs,,
moge het ten warmste worden aanbevolen ; wel zou men hier en daar
eene bijzonderheid liefst anders voorgesteld zien ; in het hoofdstuk
over den oorsprong der taal (bl. ton wordt zonder pinken verzekerd,
net als was dat Evangelie, dat het ,< bij de dierkundigen een algemeet aangenomen gevoelen is, dat de mensch door evolutie ontstaan
is uit - lagere diersoorten », enz._
Gaarne zouden wij, tot verdere aanbeveling van het degehike werkje,
bier ten slotte in zijn geheel het «–Woord Vooraf » van den schrijver
hebben oveigenomen.
« Dit boek is bestemd voor alle ontwikkelden die behoefte gevoelen
over Ihun taal, of over taal in het algemeen na te denken; inzonderheid voor onderwijzers.
« Het doel is, hun oogen en ooren te openen voor de verschil-lende verschijnselen van het taalleven ; de verhouding tusschen dialect
en algemeene taal te leeren -kennen ; het conventioneele der spelling
te doen inzien. Dat de taal leeft en groeit, wordt en verwordt, moet
bun helder bewust worden ; evenzoo hoe de grammatische figurer
ontstaan zijn.
« De voorbeelden zijn gewoonlijk ontleend aan de Nederlandsche
taalgeschiedenis. Nergens heb ik een onderwerp uitgeput, uit vre.es
een droog wetenschappelijk werk te leveren. Wie wit, kan in de
verschillende taaltijdschriften, in de « Geschiedenis der Nederlandsche
taal door Verdam . en in de « Geschichte der Niederlandischen sprache
v on J an te Winkel ., tal van voorbeelden ' meer vinden ».
Voorts toont de h. Van Malssen aan welke de verhouding is
van zijn werkje tot Paul's Prinzipzen der Sprachgescluchte, en hoe
bij zich, wat de beschouwingen over den oorsprong der_ taal betref4
bij jespersen's Progress zrz Language heeft aangesloten. — Wij zijn
overtuigd dat hetgene wij hierboven mededeelden over aard en inhoud
van zijn verdienstelijk boekje, zal volstaan om bij velen het verlangen
op te wekken er nadere kennis mede te maken.
L. S.
Zoo zijn er veel, tooneelspel in drie bedrijven, door GUSTAAF
SPRINGAEL. - Antwerpen, Lodew. Janssens' zonen, 1900.

Die de kunst_ verstaaf, de levensopvatting van vele van ons-
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medemenschen naar waarheid op het tooneel te brengen, en die opvatting vast en duidelijk te schetsen Weet bij middel van een paar vluchtige
toestanden, heeft verdienstelijk werk verricht. En daarmee mogen we
den H: Springael geluk wenschen.
Het l e en 3' bedrijf spelen te Antwerpen, in 't huis van Verbist; het 2 e te Oostende.
Mevrouw Clotilde en haar dochter Paula, ijverzuchtige ijdelteuten
om het meest, willen volstrekt naar 't bad. Vader Verbist, een bediende
aan 2500 frank 's jaars, verzet zich tegen de vrouwenkuren nit hoofde
van de kosten. Onderduims worth Trezeken, de meid, naar den Berg
gezonden met eenige stukken van waarde, die nog door de toiletzncht niet zijn opgeslokt, terwijl mevrouw den bakker Deegmans, die
graag rekenen zou, afscheept met het nieuws dat haar tante ziek is
te Kortrijk en ze daar dadelijk met man en kind heenreizen moet.
Verbist was tegen de vrouwenwelsprekendheid niet bestand gebleven; hij schiet er zijn goede luim bij in, maar laat zich toch meetroneu
naar 't bad door zijn liefkoozend gem.
Het 2 8 bedrijf brengt ons in een hotel te Oostende. Clotilde en
Paula eten hoe kostelijker hoe liever; Verbist hecht mordicus aan
zijn burgersdiner. Ook blijft mijnheer uitiusten op zijn kamer, als
mevrouw en mejuffer Adelina Patti gaan hooren. Ze worden afge-haald door Fernand en Gaston, Paula's vrijer. Uit den mond van
een bediende hoort Verbist dat vrouw en dochter met twee jonge
heeren aan 't wandelen zijn ; dit kan de goede man nu zoo gauw
met haar bewondering voor Adelina Patti niet verbinden.
In 't 3' bedrijf zien we eerst Trezeken, onder de liefkoozingen
van haar vrijer, den bakkersknecht, de kamers opschikken tegen de
tehuiskomst van haar meesters. De bakker in persoon komt met zijn
rekening de badgasten opwachten. Dat de Tarpelsche rots heel dicht
bij 't Capitoliurn is, zou Clotilde nu wel ondervinden; zoo niet, na
een hevig tooneel bij de thuiskomst, de tijding was aangekomen van
den dood en het testament der tante te Kortrijk. Hiermee is alles
gered ! Mevrouw belooft beterschap in de huishouding; en Gaston,
die , meegekomen is van Oostende en aan Verbist blijken heeft gegeven van offervaardigheid en goedheid, trouwt met Paula.
Veel natuurlijkheid van toestanden, karakters en taal zijn in dit
stuk te waardeeren. Clothilde in haar schoonspreken eu kijven met
Verbist is waarlijk een vrouwelijke advokaat ; bepaald meesterlijk noemen we het tooneel in 't 2 e bedrijf, waar Verbist niet meewil naar
de Kursaal.
Eenig sprekend verschil echter ware wenschelijk geweest tusschen
het karakter van moeder en dochter ; te meer daar het begin er op
aangelegd schijnt daar toch is de ijdelheid van mevrouw door deplicht der echtgenoote wat getemperd. Een weinigje huiselijke zin
hadde haar daarom nog tot de denkbeelden van haar man met bekeerd.
Onberispelijk is Verbist in zijn rol ; de weldenkende, plichteerende
huisvader, zwak, helaas! lijk zoovelen tegenover de vlugge tong van
de vrouw ;- zich enkel het jammer, al te duur gedachterecht van te
knorren voorbehoudend, als hij het anders wil dan zijn weerhelft.
Aan zoo iemand kan Moliere in den mond leggen :
Vous tes depensiêre; et cet 6tat me blesse,
Que vous alliez vetue ainsi qu'une princesse.
Quiconque a son mart veut plaire seulement
n'a pas besoin de tz.',nt d'ajustement......
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en hem' even goed doen besluiten
II est vrai : ma raison me le dit chaque jour,
Mais la raison n'est pas ce qui regle l'amour.
De beide hOtelhedienden zijn geen typen van 't gekende slag
't is zofiderling vanwege den H. Sptingaet dat hij nuchtere buitenj Ongens-denkbeelden heeft doen einheimisch worden in 't hoofd van
jans uit badsteden-cafés. Heeft de schrijver dit misschien gedaan om
de gezonde gedachten van Verbist toch door iemand te doen deelen?
Zoo'n partijgangers had de goede man toch niet noodig.Sporen van overhaasting zijn hier en daar ook_te merken ; b. v.
hoe weet Trezeken in 't 2 tooneel van 't
bedrijf dat de hoed
45 frank kost! zij heeft immers over den prijs geen woord hooren
reppen.
Het einde van 't stuk is zwa'kker dan andere. De H. Springael moest het beneden zich geacht hebben de ontknoopmg van een
stuk, met zooveel kunst tot hiertoe geleid, aan een bloot toeval, te
hechten. Ook in moreel opzAcht molten we hier wel een bedenking
maken : We weten dat een blijspeldichter geen hekeldichter moet
zijn; dat zijn wapen tegen de verkeerdheden der maatschappij een
lachjen is veeleer dan een roskam of harpoen. Maar dit neemt nooit
het volgende weg ; De ,bekeering van schuldige personen moet, Om
duurzaam te wezen, gebeuren door een ommekeer, met wilskracht doorgewerkt, zich baanbrekend door de \toestanden heen; ze moet niet
afhankelijk worden gemaakt van een toeval, dat in den roes 'der
blijdschap een belofte- van beterschap op de lippen werpt.

e
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Tijdschrift van het Willernsfonds. — April 1901.
Belangrijk artikel van Jul. Sabbe over P. Benoit als schepper in
de toonkunst. In de volgeude aflevering zal een artikel komen over
a wat we (Sabbe) weten, denken en gevoelen over Benoit als Vlaming,
als mensch, als vrieud. a — Van Omer Wattez : Schitterende Starren.
De star is M! Frans Roegiers, na den schoolstrijd van 1879-1884
als onderwijzer ontslagen, nu handelsreiz4,,,er. 1895 staat onder aan
het artikel dat in een liberalen geest is geschreven. — De Verfranschingonzer lagere scholen. (< Wou men lets doen vooi 't openbaar welzijn, dun moest men wezenhilie Fransche klassen inrichten, waar de
kinderen na een ingangsexaam en na hunne lagere studidn volirokken
te hebben, kosteloos en uitsluitend de Fransche taal zouden leeren
met bet oog op een toekomstig beioep. De kleine gemeenten konden
zich met dat doelwit vereenigen om samen de kosten te diagen. a
Jong Dietschland — Paaschnummer 1901.
Nog eens veel goeds in dit tijdschrift voor 't jong yolk. Bijzonder
ter lezing aanbevolen, 't vervolg van Gotfried Herman's Wereldeinde,
't slot van P. Back's studie over Ibsen's Brand, het schetske 't Zalzg
Boerenleven van Jef Joos, die, als hij zich toeleggen wil, zal leeren
schrijven, de herinnering aan zaliger E. H. K. Callebert door L. Weiman,
Meert-zndruk van Herman Broeckaert en Eenige begrWen over let-

tercritiek.
De Vlaamsche Kunstbode. ®– April 1901.
Deze aflevering is gansch gewijd aan zaliger P. Benoit. Wetenswaardige bijzonderheden in 't aitikel van Jan Bouchetij : Eenige Herinnermgen. Hier wordt o. a. de verbintenis medegedeeld door een der
vrienden van Benoit in 1898 verkregen van M. De Bruyn, toen
minis 'r van landbouw en schoone kunsten, aangaande het Vlaamsch
Conservatorium. — Volgen de lgkreden uitgesproken door MM. Fr.
Cogels, gouvetneur, Jan Van Ryswyck, Kockerols, ridder Marchal,
Edg. Tine], Jan Blockx, Dr. Venesoen, G. D. Minnaert, Jul. Gheysens,
Victor De Smet en Ai thur Cornette. — Als slot de lijst der werken
van Peter Benoit. Mt nummer is ook als brochuur uitgegeven.
Het Katholiek Onderwijs. — Mei 1901.
Te lezen het vervolg van De opvoedzng by de

wilde volkeren.

Germania. —, April 1901.
Het protest tegen prof. G. Van Hamel's optreden in de Association ficzmande pour la vulgarisation du Frawais te Gent staat
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hier -overgedrukt. Voorop lezen wij naar ons gevoelen blijft het
optreden van dezen man te Gent, in spijt van alle uitleggingen, eene
onwaardige daad. Als hoogleeraar zoo hij zich liet misleiden, als man
zoo hij bewust en met kennis van de toestanden heeft gehandeld.
— Zur Frage des deutsch-nzederleindischen flandelsbiindnisses, door
Gerhard Loserth. Voor Duitschland en Holland ware bet voordeelig,
meent schrijver, kon een tolverbond tusschen de twee Staten tot, stand
komen.- Duitschland is spijts --al zijn pogen _in de Coloniaalpolitiek nog
niet thuis; wat Holland betreft, zal het, alleen staande, de Indischebezittingen kunnen blijNen 'louden ?_ — Omer Wattez wascht Cyriel
Buysse den bol die in het Bulletin de l'Association flarnande pour
la propagation de la langue fran_cazse zijne anti-Vlaamsche gevoelens
lucht gaf. De Vlamingen, meent Wattez, zouden beter doen Duitsch
aan te leeren dan zoo hoog met het Fransch op te loopen. Hij geeft
o. a. de volgende reden waarom het aanleeren van het Duitsch als
tweede taal voor de -Vlamingen is aan te bevelen. De Walen beweren somS, dat zij geen Vlaamsch leeren omdat zij daar geen nut in
vinden. Dat Walen en Vlamingen het Duitsch als tweede taal aanleeren!
Beide rassen zouden malkander in 't Duitsch volkomen goed verstaan, en
_de Walen zouden niet kunnen klagen dat de kennis van 't Duitsch
hun tot -niets dient. — Slot van Dr. Kuhlenbeeck's studie over _ het
Burgerlijk Wetboek voor het Duitsche rijk. — Dr. L. Simons is bezig
met eene Neadeilandsche bewerking van het Latijnsch Walthaiiuslied.
Hij deelt bier een voorproefje uit zijne vertaling mede.

Volkskunde. 9e en me afi.

De Arabisaie Nachtvertellingen (A. De Cock) 1 e deel van een
belezen en zaakrijk artikel geschreven naar aanleiding van H. J. Krebbers' en Stamperius' Uzt, het Wonderland, veitellingen uit de 1001 nacht,
voor de jeugd bewerkt. Spreekwoorden en zegswyzen, afkomstig
van nude gebruiken en volkszeden In 't huwelijksbootje stappen ;' in
de kraam komen, enz.; bakermat; op zijn reeuwstroo liggen ; het help
sluiten (A. D. C.). — Eenige Brugsche Volkslzederen (DC Maurits
Sabbe). — Nederlandsche sprookjes en vertelsels (G. J. Boekenoogen).
— Van 'n vent dei nait wis wat bang weez'n was (Groningen). —
Van 'n schipper en 'n hond. — Van 'n olle schipper (Groningen), —
Kroniek en boekennzeuws.
Durendal.

April 1901.

L'a me des Races, door Henry Bordeaux : van Bohemers, als
landloopers aangehouden en voor de rechtbank gebracht. E. H. Verelst
wijdt een lezenswaard artikel aan zaliger Peter Benoit. a Benoit n'a
vecu et n'a 6crit que dans cette conviction d'apOtre de l'art national,
Il ignorait toute autre ambition. La reclarne lui &tail tout a fait inconnue,
a tel point que l'opinion publique, a, Pêtranger, s'occupe a peine de
lui. On ne connait guere ses oeuvres qu'il negligea de fame__ traduire
.set meme de publier. Schrijver betwijfelt of Benoit wel als stichter
eener kunstschool mag doorgaan. Zijne drie bijzonderste leerlingen
Blockx, Wambach en Mortelmans gaan elk hun eigen gang, a L'elêve
le plus distinguê de Benoit est -sans contredit M. Mortelmans. a—Elaine,
schoone verzen van Ch. de Sprimont. Fianz Ansel zegt Neel
goed van l' Azglon van Rostand. a M. Rostand est venu, qui, tout
en ayant du talent, a eu cette audace inouie de demeurer moral et
tie rester intelligible.
— Vervolg van Arn. Goffin's vertaling van

J. Fzoretti.
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Federation artistique, 26, geeft van Leon Ery een belangrijk
artikel over la these clans Part, waarin hij la these clans Part glansrijk
tegenoverstelt aan Part pour Part, welke uitdrukking -de schrijver
_geheel misselijk acht. Och, zegt hij l'art moderne est trouble
comme l'est elle-meme l'Arne qu'il traduit.
In dezelfde aflevering komt het slot voor eener lange verhandeling over P. Benoit, geschieven door Alph. van Rijn, die 't o. a.
beklaagt dat de Rijn niet in Brussel is uitgevoerd, omdat Jos. Dupont
Jamais on tie chantera en flamand aux concerts
beloofd had
populaires. Dat was meer willekeurig en bekrompen, dan rechtvaardig. En wat is er in de hangars dei tentoonstelling van Godelzeve in 't Fransch gekomen? Daar was ook Dupont de p r om o teur —
God hebbe zijn ziel! Hij is met het crucifix op de borst gestorven.
Dat was een teeken van boete.
Gelukkig zal nu een begin gemaakt worden filet de uitvoering
van Godelieve in den oorspronkelijken tekst, gelijk Dietsche Warande
,en Belfort reeds herhaaldelijk hebben aangekondigd en de algemeen
verspreide programmen vermelden. Den 13 n Juni heeft,- als God belieft,
het feest plaats.
28. Baes beklaagt zich in een artikel patrzotzque, dat Belgie
-meer dan vroeger e est asservie au culte exclusif de l'argent ». Leveque
zet zijne studie voort over Peznture monumentale die e continuera
It mettre sa gloire »... << dans le respectueux souci d'exprimer les
grands sentiments et les belles idêes. — 29. Maret-Leriche verdedigt
de edele thesis : e La figure angelique est dans tous les temps »,
onder den titel Sic ztur ad astra.
De Gids. — Mei 1901.

De prinses, eene Javaansche schets van Augusta de Wit. —
Monumentale kunst op Java, door G. P. Rouffaer, ter gelegenheid
van het werk van E. A. von Saber De verszerende kunsten in Nederlandsch Oost-Indze. Eenzge Hzndoemonumenten op Midden-Java. Van
het boek wordt niet te veel goeds gezegd. De wensch wordt geuit
dat de Hollanders << nu eindelijk systematisch en volgehouden gaan
doen wat de Engelschen reeds sinds 1862 en voor de Hindoesche
en voor de Mohammedaansche kunst met talent en wilskracht gedaan
hebben in hun bezit. » Nzeuwe strafrechtspolitzek. Belangrijk overzicht van de nieuwere theorien in de strafrechtsleer, door Prof. D.
Simons, naar aan]eiding der jongste Hol]andsche wet over de bestrafling der jeugdige misdadigers. Deze laat den rechter eene grootere
vrijheid van handelen als het beklaagden geldt beneden de 18 jaar.
Daarmee wordt voldaan aan den allereersten eisch van iedere strafrechtshervorming : behandeling van den misdadiger naar zijne individualiteit. — Inwijdzng, een fragment van Marcellus Emants in nieuwere
spelling. — Slot van Byvanck's Intezdzng tot Shakespeare's Hamlet.
— Prof. A. G. Van Hamel bespreekt De Methode van I, Hoog-zdzet voor het aanleeren van het Fransch. — Verzen van Carel Scharten.
In het dramatisch overzicht bespreekt J. N. van Hall Quarante ans
de Thedtre, 2 e-4' vol. van Francisque Sorcey.
De Katholieke Gids. — Mei 1901.
Van Dr. A. C. A. Hoffman : 1849-1899. De psychische problemen en het onbekende. De spiritualistische geestesrichting onzer dagen
zoekt naar de natuurwetenschappelijke erkenning van 't bestaan der
Vervolg vaa
anenschelijke ziel. Dit zoeken heeft tot niets geleid.
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't gedicht Moses. — In afwachting-, naar 't Fransch van zaliger p.
Van Tricht. — Begin eener studie over den pool Karel Antoniewicz.
afl. 3.
Studien. — Dl.
L. Th. De Groot handelt over` de geschiedenis der X-stralen. Hii
beantwoordt de volgende vragen : hoe ontstaan en _hoe werken de
X-stralen ? Welke is volgens de hedendaagsche meeningen hunne
natuur ? Welk practisch nut hebben ze opgeleverd ?
W. Wilde zet tegen Dr. Cramer zijnen pennetwist voort over de
geloofwaardigheid van den daopsgezinden V. Braght en diens Martelaars-spiegel.
Het Testament onzes Heeren jezus-Christus, is het opschrift van
een stuk dat door den Syrischen Patriarch van Antiochie, Mgr. Rahmani
in de bibliotheek van. Mosoul ontdekt en door, hem in het Latijn
overgebracht werd. Volledig luidt de titel
Testamentum seu verba-

gum Dominus noster ex mortuis resurgens dixit suis sanctis Apostolis,
queeque per Clementem Romanum, disczpulum Petri, fuerunt in oar)
libros scripta. Mgr. Rhamani meent dat zijn oorsprong kort na

den tijd der Apostelen to stellen is, zees zeker niet later dan het
begin der 3 de eeuw. , Dr. Funck, professor aan de universiteit ,van.
Tubingen, is van geheel andere meening en beweert dat het Testament niet voor het begin der 5 de eeuw ontstaan is. Schrijver van' het
artikel der Siudiê'n sluit zich bij die zienswijze aan en zet de bewijzen daarvoor uiteen.
-Aan het werk « Algemeen Overzicht der Kerkgeschzedenis
van Noord-Nederland door Pastoor Coppens van Nieuwveen, wijdt
P. Albers eene waardeerende, maar in sommige punten terechtwijzende
kritiek.
Eigen Haard.
Te lezen in nr 16, de studie door H. P. G. Quack gewijd aan
wijlen/ F. sfacob, in n" 16 en 17 het slot van het artikel over De
Banda eilanden, in n r 18 eene bijdrage van D r Rombauts Voor onze
Amateurlothographen, in nrs 18 en 19 een artikel van H. Witte
Bennekom's omstreken met zeer lieve platen, in nr ook een belang
rijk artikel van B. Streefland : De Helmduzker.
Vragen van den Dag. Mei 19or.
De Vrouwenbewegink in Zweden door Betsy Nort. Indien het waar
is dat - men de beschaving van een yolk kan afmeten naar de plaats
die de vrouw tengevolge zeden en wetgeving inneemt, dan moet
Zweden , tot de hoogst ontwikkelde volkeren gerekend worden. De
vrouwenbeweging heeft in Zweden de positie der ongehuwde vrouw
totaal vefanderd en vele verbeteringen gebracht in den toestand der
gehuwde vrouw. Er heerscht een sterke drang naar werkzaamheid
onder de vrouwen van alle maatschappelijke standen. 't Is in Zweden
eene uitzondering„ als een meisje na voleinding barer studien geen
bepaald yak kiest. Maar dit heeft ook zijne schaduwzijde. De loonen
worden gedrukt door de wedijvering. Vele financieel onafhankelijke vrouwen verzwaren den strijd der werksters voor hun brood en' de con-currentie der vrouwen heeft natuurlijk de verbittering der mannen
opgewekt. Zoo komt het dat in deze laatste jaren eene bekende
Zweedsche schrijfster, Ellen Key, tegen de moderne vrouwenbeweging
opgetreden is.
Ben Nederlander door Borneo's binnenlanden, naar aanleiding
van Dr A. W. Nieuwenhuis' In Centraal Borneo. -- Pans Leo XIII,
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Eene karakterstudie, door V. Em. tie Vogue, vertaaid uit het Pall Mall
Magazine s Leo XIII begrijpt dat de H. Stoel zijn steun en waarborg heeft
in de harten der katholieken en in de onwillekeurige achting der niet..
katholieken. De Paus gaat voort op bezadigde wijze met regeeringen te
onderhandelen, maar het zwaartepunt van zijn beleid ligt toch in zijn
beroep op het yolk ; dit treedt telkens meet aan het licht.
Meer en meer zien wij hem opgaan m een groote tack de
Fransche en Amerikaansche volksregeeringen te bevredigen, opdat later
die twee machtige grondslagen zijn daden zullen steunen.
Van den dag of dat Leo XIII deze politick invoerde, was hij
de eerste man van Europa. — Bzsmark's weerzzn tegen Engelsche
invloeden door A. W. Stellwagen. « Eens was er een rijkskanselier,
die een keizerlijken wil leidde; thans is er een die zijn wil richt naar
's Keizers hoogsten wensch. . — De ontwzkkeling- van het geschut en
de oorlogshulpiniddelen in den nzeuweren iijd, door W. v. Bremen.
De Arbeid. All. 6.
Van Victor de Meyere begin van een sprookje Het bloedende
Hart van Daneelken, ruw, zinnelijk. — Chineesche Schimmen, door
Albert Rehm, lastig te verstaan. — Verzen van Willem van Doorn,
van Edward B. Koster en van Jan Eelen. Marieken van Nymegen
door Lod. Baekelmans. Hit de proloog Lestmaal liep ik slenteren
op mijn, eentje. In kalme fierheid, bijna zoo hoog en onaantastbaar
als daar boven de maan, dacht ik aan menschen en gebeurtenissen.
Ik dacht aan vrienden, aan dien keur van jonge, uitgelezene zielen,
die zich straks voor die arme, verblufte en niet begrijpende rr. enigte
zouden vertoonen. Ik dacht aan armen van geeat, die kritiseeren, ons
verooideelen, ons welgemeenden en kosteloozen raad geven, bestweters
die bns den weg wijzen willen door onze eigene zielen en door ons
persoonlijk geloof. Arme pennewippen, miezerige schoolmeesterszielkens,
bitse mislukten, edelmoedig vetgeef ik u, want mijn fiere droomen
barnden als ongeboren schoonheid om tot wooiden en volzinnen, tot
demend proza te worden gesteld ! »
Afl. 7.
Twee bladzijden In memoriam. Peter Benoit. « En toch, trots Mies
kon Peter Benoit nowt tot eene beroemdheid komen ! Nevens hem werden
kleine kerels om hun niettg werk, door de lage journalfstiek dezer
dagen als meesters begroet; hun werk zag men in alle Europeesche
steden toegejuicht!
Nowt schijnt Benoit daaronder te hebben geleden!
In Afgebeuld schetst J. Eigenhius, in rnoeilijke taal, eerder beesten
dan menschen. — Van het licht dot met gezien weed, een sprookje
Vervolg van Baekelvoor groote menschen door Marie Marx 7 Koning.
mans Marieken van Nymegen.
Neerlandia. April 1901.
Dit nummer is bijzonder geWijd aan Prof. Van Hamel en diens
optreden in de Association pour la vulgarisation de la langue franfalse te Gent. In ons Aprilnummer blz. 425, schreven « ter beden
king van het bestnur vau 't Algemeen Nederlandsch Verbond » dat wij,
vanwege katholteke Vlamingen, hadden hooten klagen dat Neerlandia
te Hollandsch geworden is en met genoeg melding maakt van wat
aan katholieke zijde ten onzent wordt gedaan.
Daarop hebben wij van het bestuur van bet A. N. Verbond
Hoew el
den 3 Mei 1. 1. een brief ontvangen waatuit wt..) knippen
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deze hewering door niets gestaafd wordt, rekenen wij het ons ten
plicht daartegen op de krachtdadigste wijze op te komen. Wij kunnen
ti verzekeren dat de redactie voor Vlainderen steeds al het mogelijke
doet om hare lezers op de hoogte te houden van al het meldenswaardige dat zich (13 Vlaamsch gebied voordoet en zich daarbij tot een
vasten regel heeft gesteld met de meeste onpartijdigheid te werk te gaan. »
Wij hebben Kier met te onderzoeken wie, gelijk heeft; daar het
A. N. Verbond vele katholieke leden ineenen wij wel te hebben gedaan met de aandachc van 't bestuur te vestigen op hetgeen er
gezegd wordt.
Noord en Zuid. 5.
J. L. van Dalen schrijft eene bladzijde lettergeschiedenis, ter gelegenheid van Bellamy's Roosje. T. de Beer verwijt daaraan, dat men
ook bij- ons eer belang stelt in 't ontstaan van een kunstwerk, dan
in het werk zelf. Men leere de vruchten der letterkunde meer genieten,
b. v. door goede voordracht. J.- E. ter Gouw vervolgt zijne studie over
taal en zeden, « naar eenige kluchtspelen s : s Eten, drinken en rooken
en Schelts van Kloosterhuis sluit zijne Twee Bultenaars.
De Katholiek. — Mei. — Eene verhandeling over de afstamming van den mensch wordt vervolgd, alsmede eene -naar Marx'
wetenschappelijk 'socialisme. Meer bijzorider gaat ons aan : Binnewiertz
c Hedendaagsche Vlaamsche beweging waarin geklaagd wordt over
het a gebrek aan tucht , bij de echte Flaminganten (bi. 425). De
schrijver beweert, dat a het idee Vaderland » bij hen verdwijnt en dat
hunne gedichten aan de geloofsbelijdenis van Faust doen denken ; hij
met alleen geloofd (geprezen)
sluit met den wensch,- dat Gezelle
met den_ mond, maar liever doorleefd worde met- het hart.
De Nederlandsche Spectator — 15. Geeft een artikel Roma
aeterna, eene heerhike schoone staTcl, 'welke a nog- eenmaal eene rol
in de wereldgeschiedenis heeft te speIenen a' zich langzamerhand
aan die rol gewent — Nunninga Uitterdijk beschrijft een bezoek
van den hertog van Neuburg aan den Haag in 163o. Deze sloot
een verdrag met Georg Wilhelm, den keurvorst van Brandenberg,
om zich te kunnen- meester maken van Galik, Kleef en Berg. =i6. Bevat hnofdzakelijk boekbeoordeelingen. 17. Bespreekt Van
Leeuwens lhas uitgave, Dr. Hesseling geeft een attikel over Grzekenland en de oorlog in Zuid-Afrzka en een gedicht daarover van
den Griekschen poeet, Palamas. — 18. Aankondiging van
Onze
het nieuwe tijdschrift van P. J. Blok, enz. handelende over
eeuw
Het zal voedsel
staatkunde, letterkunde, wetenschap en kunst
Het eerste
geven, omdat velen a Den Gas niet meer goedkeuren
Een artikel
nummer is a althans
a even goed als de- Gids ».
over John Tenniel,_ naar het Art Journal en een belangriik overzicht
van a 'kunstveilingen
te Londen.
Stimmen aus Maria-Laath.— LX, 4. — Pesch brengt een
artikel over den termijn-handel, voorseker wel op zijn pas. — Jos.
Hilgers geeft eenige trekken uit de geschiedenis der ontwrkkeling van
de Vatikaansche boekerij. De schrijxer is van meening dat het woord
Wiedergeburt de goede uitdrukking is voor den toenemenden bloei
der studien over Egypte, enz. in de 15' eeuw. — Stephan Braun
verheft de engelsche Frithsotik boven die van andere landen, door
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bare grootere Kraft und FPacht _en hare fesselnde, ruhige Wiirde.
De schrijver geeft dan als voorbeeld de hoofdkerk van Salisbury. —
Onder den titel Tendenzzdse Phantastereien, enz. geeselt von DuninBorkowski Houston Stewart Chamberlain wegens de oppervlakkigheid.
van - zijne q Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts . en de daarin
aangeprezen . Zukunftsreligion ..
Das litterarische Echo. — 15 April.
Ueber Anthologzeen (Carl Busse). Schrijver gaat bier een bloemlezing van Th. V. Sosnosky te lijf- en toont aan dat zij geheel en
gansch zonder oordeel is samengesteld. Gelukkig dat Busse sommige
Nederl. bloemlezingen niet kent! — Aus der russischen Belletristik
(Dr. Georg Polonsky). Overzicht van de jongste Russische letterkunde.
— Der BegrUnder des Essals (Th. Achelis). Bespreking van Ausgewalte Essals van Montaigne, uit het Fransch vertaald door E. Kuhn.
— Gottsched als Erzzeher. Max v. Waldberg laat zich door E. Reichel
Diet overhalen om Gottsched als een reddenden God te bewierooken.
Neue Napoleonlztteratur, boekenoverzicht door P. Holzhausen en
M. Ewert. — Zwei Sticker von Hansjakob, t. w. Abendlduten en
In der Karthause, beoordeeld door A. Bock. Veel goeds wordt ervan
gezegd. Deze katholieke pastoor uit Freiburg schrijft zijn boerennovellen op een zonderlinge wijze. . Lang nadenken is hem vreemd,
de gedachten stroomen hem onophoudelijk toe; zelden verbetert hij
het handschrift, het eerste opstel gaat naar de pers. De personen, die
hij schildert, zijn niet uitgedacht, ze zijn natuurgetrouw naar vleesch
en bloed. Ze worden genoemd met naam en toenaam en geteekend
met hun goede en slechte zijden... e — Friihling, gedicht van A. Holz.
1 Mei.

Die KOnigstragOdze (Leo Berg). Bespreking van een drama (< Sebastian .) van Kurt Geucke. << Eine Schopfung aus dem Hauptstrom von.
Leben und Seele ist der . Sebastian >>nicht. Aber bei der Armseligkeit, in die das Drama der jtingsten zeit verfallen, und ihrer Vernachlassigung der Sprache verdient Geuckes Werk mit seinem hohen
Ideenflug und grossen Sprachretchtum eine ganz besondere Wiirdigung und wird von vielen sicherlich wie eine Erlösung begrusst werden..
— Carl Hauptmann (Bruno Wille). Schets van C. H.'s dichtertalent.
— Litterarzsche Randg-lossen, verzen van Ernst Ziel. — Arthur Chuquet
(L. Geiger) en Metrzsche Uebersetzunk'en (E. Engel) zijn boekbeoorcleelni,en. --- Evenzoo Englische Backer (M. Meyerfeld). — Litterarische brieven uit Frmkrijk, Italie, Noorwegen, Holland, Amerika en
Arabie.
Correspondant. — 25 Maart.

La Renaz6sance Catholzque en Angleterre au XIX' s. II. Pusey
et Manning au lendemazn de la Conversion de Newman. (1845-47)
(P. Thureau•Dangin). Vervolg van een vorig artikel. — Une question
d'aprês-demain. La succession de Francois-Joseph d'apri.s une re'cente
publication. (L. Dufougeray ) Schrijver wijst er op hoe de eenheid
van taal de eenheid van een yolk bevordert. Hij is bang voor de
flaminganten en zegt o. a. . Libre aux beaux esprits de hausser les
6paules, de rather la conquete de la France par les Flamands : ils
ne se doutent pas qu'en cas de desastre militaire, les plus humbles
de nos voisins rêclaMeraient une part de nos dêpouilles; ils n'ont
pas lu, dans une Revue de Bruxelles, la description de Dunkerque
sous ce titre suggestif : Une ville beige- perdue. » Les jugements
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(Un ancien magistrat.) L'Etrangere. IL.
(Leroux-Cesbron) vervolg eener novelle. — La marine Busse (**).
— La premiere Mort, verzen van R. des Chesnois. Bourbons d'Espagneet Bourbons d'Italie. La fondation des dynasties, d'apres une recente
publication. (L. Lanzac de Laborie). La vie religieuse de Londies et
de Paris. (P. Ragey.) — La Trozszeme, slot eener novelle van Sienkie- Les Euvres et les hommes, courrier mensuel de la litterature des arts et du theatre. (L. Joubert.)

du president Magnaud.

— 25 April.

Etudes d'histoire contemporaine. — Mentana (P. de la Gorce).
— Merkwaardig artikel dat ons de onzekere, viottende politek van
Napoleon III doet kennen. — La Fievre Terte. — M. de Pontmartin et l'acade'mze francaise (E. Bire). 't Is maar voor eenige
uurtjes en in lichten graad dat M. de Pontmartin aan de « groene
koorts geleden heeft. D. w. z. zijn lust om in de Academie te
geraken was nooit zeer groot, en- in elk geval nooit groot genoeg
om hem te dwingen zichzelf voor te stellen. — Un pays sans greves.

— La loz Ne'oeZelandaise sur l'arbitrage oblzgatoire. — Les rapports avec le projet Millerand (P. Dutheil). — L'Etrangére. IV.
Novelle van Leroux-Cesbron.
Esquisses littecraires. — Le poète
de l'amour.
Coventry Patmore, volgens een pas verschenen boek
(A. - Leger). — L'Educatzon d'un peuple. — La France en IndoChine (I. Massieu). Catin-at l'homme , et, la vie (Emm. de Broglie):
Hier wordt gesproken van Catinat's ongenade (1697-1700., — La

Science administrative, volgens 't boek van M. Ducrocq (Le Vavasseur de Precourt). —_ Les Euvres et les Hommes (L. Joubert). —
Impressions et souvenirs d'un aveugle, door M. de la Sizeranne (G.
d'Aza mbuj a).
Revue des deux Mondes. — i5_ Maart.
Mademoiselle Annette, l e deel eener novelle van Ed. Rod. —
Souvenirs d'un diplomate. Le blocus d'Athénes en 1886. (C" Charles
de Mouy). La crise orientale de 1885-86 a ete un signe des temps
troubles ou nous sommes, une des nombreuses manifestations de la
politique incertaine et flottante que le conflit des piincipes anciens
et modeines suggere aux differents cabinets : on y retrouve en effet
Faction confuse , des theories contradictoires, du droit conventiounel„
_ et du droit des nationalites et aussi du droit de la force. - — Son
dénouement n'a donne aucun resultat rutile et n'a ser‘i qu'a demontrer une fois de plus les divergences et la fragilite 'du conceit, europeen, » Le travail, le nombre et l'e'tat. I. „Les faits (Ch. Benoist.)
Belangrijk artikel over t o de economische ornwentteling in ooze eeuw,
waarvan het voornaamste gevolg is geweest de psychologische ervorming van den werkman (le nombre) ; 2° _de politische omwenteling,
waarvan het hoofdgevolg is geweest de juridische vervorming van den
Staat. — Le Theatre de M. Max Habbe (***). Beoordeeling van
Habbe's tooneelwerken. — Le Grand Orient de France levant le
Conseil d'Etat. Avril 1863 (E. Marbeau)., — Une visite a Bangkok
(Is. Massieu). La Navigation carienne et son,avenir. (P. Barret-Rivet).
Revue Dramatique (R. Doumic). Le Comte Tolstoi et la critique
russe (M. T. de Wyzewa).
April.

Impressions de France.
Les Hautes Chutes. La Houille
blanche (G. Hanotaux). Madern oiselie Annette, 2 e deel eener novelle
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van E. Rod. Un allze de Louis XIV (P. de Segur). Levensschets
van Christoffel Bernardus N on Galen, prins-bisschop van Munster,
soudard en robe et en mit-re qui, sur 28 annèes de rêgne, compta
plus de 20 ans de - luttes et de batailles, tyran de ses sujets, 6pouvante des Etats voisins, pillard, perfide et sanguinaire. La femme
et l'enseignement de l'Etat - (E. Lamy). De man geve aan de vrouw
de wetenschap ; de vrouw beware voor den man het christelijk geloof
dat de Staat ondermijnt. — La _Resurrection d'un Etat africain.
I. L'Ethzopze historique (R. Pinon). Voyage au Japon. VI. Uric
histoire de Yose (A. Bellesort). — Regards franfais sur l'Angleterre.
Een blik - op het Engelsch yolk naar aanleiding van werken geschreyen door E. Boutmy, V. Berard, A. Chevrillon (E. M. de Vogue).
— La Chimie de la matidre vivante (A. Dastre). Chronzque de la
Quinzazne (Fr. Charmes).
— 15 April.

La Conquete de Paris par Bonaparte (1799-4800). I. Aprds
Brumaire (A. Vandal). « Fait singulier et pourtant incontestable, l'apparition du grand faiseur d'ordre, considers avant tout comme briseur de
chaines et metteur en liberte des Francais esciaves de la faction revolutionnaire, provoqua d'abord une recrudescence de dêsordre. — Mademoiselle Annette, laatste deel eener novelle van Ed. Rod. — Les
Sonnets de Shakespeare (A. Filon). Commences, en pleine jeunesse,
sous l'influence de Pêtrarque et de Sidney, ces sonnets laissent Shakespeare en possession de lui-méme et déjà tourne, prêmaturêment, vers
le morne horizon du clêchn. Ils nous conduisent de Biron a Romeo
et de Romeo a Hamlet; ils nous font pressentir Prospero. Ils eclairent la vie mentale encore plus que la vie reelle du poste. Si on les
lit de cette maniêre, si on les comprend ainsi, oui, les sonnets sont
une confession. > — La Resurrection d'un Etat Africazn. II. L'Ethiopie
d'aujourd'huz (R. Pinon). Bestierd door zijn verlichten en krachtig
willenden vorst Menelik, is het ethiopisch yolk bezig met zip. beschaving te voltooien en zachtjes aan in Afrika en in de wereld de plaats
Un grand musiczen re'aliste
in te nemen die hem toekomt.
Moussorgski (C. Bellaigne). Deze landgenoot van Dostoievski is de
dichter van de snikken der lijdenden, van de uitgehongerden en de
bedelaafs (1839 1881). — Le Tuberculose a Paris et les Sanatoriums populaires (Dr. H. Barth). — Revue litte'raire. — Deux essais
sur 1' ceuvre de Tame (R. Doumic). Au dela ou au-dessus de l'ordre
de la nature qu'etudient les sciences positives s'élêve et s'êtend l'ordre
purement humain dans le domaine de la psychologie et de Phistoire,
_de l'art et de la sociologic, de la philosophie enfin, les mêthodes
positives, Taine est la pour le prouver, sont foncierement inefficaces.
(Giraud Essai). — Revue dramatzque : la Veine (A. Capus) en la
Pente douce (M. Vandèrem).
Civiltà Cattolica. — 6 April 1901.

11 centenarzo dell' abbate Vincenzo Grobertz,

Een nationaal comiteit is te Florentie tot stand gekomen om den zoos'" verjaardag der
geboorte van dezen man te vieren. In een zeer belangrijk artikel,
gesteund op de geschiedenis, wordt ons hier aangetoond wie deze
groote man geweest is. Hij was republikein, behoorde tot het genootschap Jong Italie en was groote vriend en bewonderaar van.
Mazzini. Hij zaaide in 't Piemonteesch leger het zaad der mistevredenheid en des -oproers, deelde onder de officieren exemplaren uit
die hem door Mazzini, toen te Marseille,
van het « Jong Italie
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gezonden werden. Reeds van 1833 af, was hij een der hevigste vijanden
der Jezuieten, met een waren haat tegen hen bezield, die hem
overal vervolgde, zoodanig dat men op 't laatst zijns levees, voor zijn
verstand vreesde. Als wijsgeer (1834-41) strijdt hij in bet Ontologzsche kamp tegen Romirn en zijne volgelingen. In 1843 geeft hij,
met zijn boek . Ii Primato . een staalken zijner uiterste schijnheiligheid : priesters en bisschoppen, tot zelfs de Jezuieten, vleit en
bewierookt hij
opdat (Zoo hij zeif getuigde) zijnen boek te meer
zou gelezen worden. Hij ontvangt 14000 frs van bet sectarisch geriootschap van Turyn om zijnen boek te schriPen Gesuita moderna
(eerst in 5, later in 7 boekdeelen), werk van laster en beleediging.
— De jaren 48 en 49 zijn triomfjaren voor hem : in alle- steden
van Italie wordt hij luisterlijk onthaald. — Turyn haalt hem over
om de eenheid van Italie voor te bereiden, en hij komt naar Rome
om den Paus te verraden. — Daarna treedt hij in de politieke loopbaan, welhaast vervalt zijn roem en hij sterft van eene • geraaktheid
26 October 1852. Zoo\ sluit de schrijver zijne merkweerdige bijdrage :
als burger was de E. h. V. Gioberti verrader van den , koning en
bet vaderland, als schrijver was hij beleediger en lasteraar; als politiek was hij een gebroken afgod (volgens het zeggen van Cavour);
als katholiek, heeft hij al zijne werken geplaatst in den Index der
boeken door de Kathol. Kerk verboden. .
Dzvorzio Z12 ltalza. Het Italiaansch wetboek, bij koninklijk
besluit van 25 Juni '1865 goedgekeurd, sluit alle echtscheiding uit.
Art. 56 stelt vast dat . hij niet kan een ander huwelijk aangaan
die door een voorgaande huwelijk gebonden is » en art, 148 zegt
dat de huwelijksband niet ophoudt tenzij met den dood van eenen
der echtgenooten. » In 1898 oordeelden de beroepshoven van Milanen,
IVIodena en Brescia er anders over en stemden toe in de uitvoerbaarheid in het rijk en de inteekening in_ de registers van den burgerlijken stand van 3 echtscheidingen, door vreemde rechtbanken uitgesproken tusschen echtelingen, eertijds Italianen, en in Italie getrouwd.
Deze uitspraken werden vernietigd hetzelfde jaar door het hooger
hof van Turyn.
Doch daarom geven de vijanden van het onverbreekbaar huwelijk
den moed met op, en zij werken onverpoosd in dagbladen erg anders
om hunne gedachten te verspreiden. Onlangs zelfs is er te Rome een
boek verschenen, 'eene ware pleitrede ten voordeele der echtscheiding.
Daartegen trekt de te velde en beschouwt beurtelings het
1iuwelijk als - contract 3. bewijst dat daaruit niet volgt dat dit kan
verbroken worden gelid, andeie zulkdanige verbintenissen, naar willekeur van dezen die het aangaan het is een bijzonder contract, sui
generis ». — Daarna als burgerlijken akt (atto civile) : het ware
voor den Staat redeliiker het burgerlijk huwelijk 'af te schaffen; dart
er nog de echtscheiding bij te voegen : reeds kwalen genoeg komen
er uit ,1 et eerste.

Un cardinale legato a latere a Paragi nell'ottobre del thoi.
De schrijver, wiens studie over het _concordaat zooveel bijval verwory en heeft, beschouwt nu het concordaat in zijn 2" tijdperk : na zijne
plechtige bekrachtiging door den Paus. Napoleon vraagt kard. Capara
als afgezant a -latere Schrijver doet ons eerst nader kennis maken
met dien man die zulke belangrijke rol moest spelen toegevendheid
en plooibaarheid van karakter, _een slag van afkeer dien Pius VI
niet zonder reden voor hem gevoelde : dit zijn de 2 redens waarom
de eerste consul juist dezen man begeerde. Voeg daarbij dat hij, binst.
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de revolutie en de republiek van Bologne, in 1796, goed gediend
was geweest door eenen neef van den kardinaal. Voor hij naar Parijs
gezo-nden werd, was hard. Capara opvolgenlijk nuntius geweest te
Keulen, Lucerne en Weenen. Zijne betrachting was immer de vorsten
Hij wordt
met dewelke hij te handelen had, niet te mishagen.
legatus a latere . benoemd in 't geheim consistorie, 24 Oogst
dus
i8ot. Vertrokken van Rome, 5 Sept. met TO personen, wordt hij
tot aan Parijs, ‘olgens bevelen van Napoleon, in alle steden met
eere onthaald ; komt ter bestemming den 4 October, 's nachts, -en
heeft van 's anderdaags reeds een onderh.oud met den consul. Deze
drukt hem zijnen wensch uit welhaast den godsdienstvrede te zien
bloeien, en zou willen dat een derde der te benoemen bisschoppen
onder de e Constitutioneele zou gekozen worden. Dit wordt door
den afgezant wederlegd, zoodat Napoleon er aan verzaakt. — In de
volgende nummers zal deze belangrijke bladzijde uit de geschiedenis
voortgezet worden.
20 April — 1901.
I lzberali e Cattolzcz di fronte a soczalismo. a Schrijver vergelijkt, in hun strijden tegen het socialismus, het katholicismus en het
liberalismus. Dit laatste is onmachtig. Het vergeet dat de oorlog niet
meer op politiek maar op soczaal veld geschiedt en daarom is het
nutteloos altijd met vaderland, en eenbeid, en Rome onafhankelijk,
en stamhuis van Savoie voor den dag te komen. Het socialismus is
het kind van het liberalismus : bewijs daarvan is hun gemeen program over godsdienst, gezag, huisgezin. Een ander bewijs is beider
haat tegen den Paus en zijne vrijheid. De liberale dagbladen zelf
klagen -over hunne onmacht, terwul de katholieken zoo ver voren
zijn in sociale werken. Hier ligt het geheim daarvan de katholieken
hebben de beide, gesteund op het geloof.
Della stela del foro e della via zscrzzzone arcazca. a Schrijver
zet zijne studien voort over het monument-, en wederlegt de gissing
van Dr. Savignoni er over.
11 Romanzo moderno in Inghilierra. a In Engeland en Amerika
is de roman doorgaans beter dan in de andere landen zoo zijn
in Groot Bretanje de romans van Zola verboden, en werd zelfs een
vertaler ervan geboet en zag zijne uitgave verbeurd. Te Louden is
. 11,ludie a beroemd geworden omdat hij weigert zulkdanige boeken
te verkoopen bij zoover dat men, sprekend over zedelooze romans,
zegt . hij is niet te koop bij Mudie a. Nochtans is niet alles even
zuiver, en schrijver toont het aan in het overloopen van de bijzonderste hedendaagsche romans bij onze Angla-Sassensche broeders van
Engeland en Amerika.
dzvorzzo in Italza.
Uit dit beginsel van het Romeinsch
recht nihil tam naturale quam eo modo quo quidquid colligatum
est eo edam modo dissolve a besluiten de voorstanders der echtscheiding dat het - huwelijk, bij contract geschiedende, ook alzoo moet
kunnen ophouden. Maar, wilde men logiek zijn, het huwelijk zou
bijgevolg altijd door de vrije toestemming der echtgenooten moeten
kunnen ontbonden worden. \Vaarom dan willen de tegenstrevers dat
de wet palen stelle aan de echtscheiding? Ware dat geese onrechtveerdigheid der wetgevers ? — Zoo, zeggen zij, zou de echtscheiding
moeten mogelijk zijn in buitengewone gevallen : zoo b. v. eene jonge
vrouw, Wier man eene veroordeeling ondergaat, als zij met mag scheiden,
is voor eeuwig veroordeeld den naam van eenen lief, eenen moor-
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denaar als eigen naam to dragen ?... Maar dit is het gevolg niet der
wet die de echtscheiding belet, maar der wet die diefstallen en moorden
straft : men zou dus eerst die wetten moeten afschaffen. Daarbij
veronderstel 'dat zulke vrouw hertrouwt : zij draagt een anderen naam
in de oogen der wet, doch in de oogen van God, van de Kerk en
van alle eerlijke lieden, blijft zij toch steeds aanzien als de wettige
vrouw van eenen veroordeelde. — Deze oneer valt ook op de kinderen; kan men beletten dat ,zij geene kinderen meer zijn van den
veroordeelde? Dit volgt dus uit 's menschen boosheid, - niet uit de
wet tegen de echtscheiding. Ten anderen, men wil eene wet voor
de echtscheiding . in buitengewone gevallen ». Maar vergeet men dat
eene wet voor algemeene gevallen is, voor het algemeen welzijn? Welnu,
welk-e rampen uit de echtscheiding Het huwelijk, waar gansch de
maatschappij op steunt, wierde ongestadig. Veel huwelijken, thans
goed en duurzaam, wierden door zulke wet vernietigd of bedorven.
Welke rampen ook voor de kinderen?_De medewerking van beide ouders
is vereischt tot de opvoeding; maar door de echtscheiding, zullen de
_ouders voor de kinderen van een eerste huwehjk geen de 'minste zorg
meer dragen.

OMROEPER.
Tinel's Godelieve te Leuven, — In het Aprilnummer der Dietsche
Warande is er reeds uitvoerig melding gemaakt van het aanstaande
rationale, Vlaamsche kunstfeest, namelijk de groote uitvoering van
Godelzeve met den oorspronkelijken tekst van Hilda Ram, op den
Ian Juni, e. k., in de Beriotzaal, te Leuven. Het imichtend comiteit
zet zijne werkzaamheid geregeld voort. De inschnjvingshjst, geopend
bij den heer advokaat Vliebergh, \Vaaistraat, to, te Leuven, draagt
reeds een aanzienlijk getal deftige namen; wij wekken de vrienden der
edele toonkunst, -welke de beste plaatsen willen innemen, op, hunne
inteekening niet uit te stellen. Alles belooft, met Gods zegen, iecht
glansiijk te werden. De genoemde solisten ziJn niet alleen van buitengewoOn talent, maar ook van geestdrift voor het meesterwerk vervuld,
gelijk alle diegenen welke tot heden, door solo, of koorzang, of orkestspel het muziekdrama hebben leeren Mennen.
Ook de urterlilke voorberezdzng- ter uitvoering wordt met ijver
gepleegd. De groote zaal wordt, door de kunde en de zorg van bijzondere
vakmannen, zwierig verfraaid en ingericht voor eene zoo kolossale
uitvoering. Een orgel, bezorgd door de firma Schijven, te Brussel, wordt
erin opgebouwd, bijzondere speeltuigen, zooals vier jachthoorns, zijn voor
dit werk vervaardigd door de firma 1\lahillon, fabiikant van rnuziekinstrumenten te Boitsfort bij Brussel. Kortom de voorbereidingen
duiden op eene waardige en glansrijke uitvoering. De leiding van den
toondichter in persoon zal dien glans met weinig verhoogen.
Het zal ooze leers wellicht belang inboezernen te veinemen dat
Mevr. Noordewier van Friesche afkomst is en daardoor, behalve hare
andere voortreffelijke eigenschappen, eene eigenaaidige fijne Vlaamsche
uitspraak heeft, dat Mej. Koenen, in India geboren, juist de Oostersche
warme uitdrukking heeft, welke voor de iol van Iselinde past, dat de
heer Orelio in de allereerste plaats een uitmuntend vertolker is van scherp
geteekende rollen, gelijk b. v. in die van Hans Sachs.
De prijzen der plaatsen zijn Middenschip to fr., zijschepen 7 fr.,
gaanderijen, genummerd 4 fr., ongenummerd 3 fr.

Bloemenspelen. » — Dr. Johannes Fastenrath, de welbekende
schrijver van (]atalanzsche Troubadoure, Walhalla, enz., heeft de
dichterlijke bloemenspelen van Provence en Catalonia in den Rijnstreek
overgeplant. Hij schonk voor dit doel i0000 Mark aan een letterkundig
genootschap te Keulen. Op den eersten zondag van Mei werden de
prijzen toegekend.
De Nederlandsche dichter Leo Tepse van Heemstede, die sedert
lange jaren te Oberlahnstein gevestigd is, en bet tijdschrift Dzchterstzmmen der Gegenwart bestuurt, ontving den prijs die voor de beste
ballade uitgeschreven stond. Zijn stuk is getiteld Der Verbannte. Leo
Tepse van Heemstede is een der begaafdste dichters van onzen tijd.
Zijir Mathusala is een meesterstuk. Hij heeft voor Edgar Tinel eene
dramatische legende gedicht.
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Ottilie von Gcethe. — In de Duitsche Revue deelt A. Schlossar
een en ander mee over Ottilie von Goethe en haar kinderen. Ottilie stand
in betrekkmg met de groote manners _van haar tijd, zooals met K. von
Holtei, Grillparzer, Bauernfeld en An. Grim. Met Gran trad zij later in
briefwisseling, en toen zijn poetisch werk &hull verscheen, stuurde
ze hem een tamelijk langen dichtergroet, dien Schlossar bier voor het
eerst, openbaar maakt. Ook bij andere gelegenheden heeft Ottilie dichterlijken aanleg aan den dag gelegd en haar gedichten dragen over
't algemeen een weemoedigen, somberen trek. In 1829 stichtte zij het
tijdschrift Chaos, waaraan zij, haar gemaal, en meest al haar vrienden en
vriendinnen meewerkten. Het bevatte rijm en onrijm. Het eerste gedrukt
nummer verscheen den 28 Oogst 1829, het laatste in Goethe's sterfjaar.
Na Gthe's dood wijdde ze zich uitsluitend toe aan de opvoeding van,
haar kinderen, waaronder Wolf dichterlijke en Walter muzikale begaafdheid had.

Wee-ner beschaving — De Weeners zijn meestal belangwekkende
typen, doeh volstrekt geen eenlingen van beteekenis. Het koffiehuis en de
s-chouwburg spelen een groote rol in de ontwikkeling der Weener
beschaving. Gevoelerigheid is een kentrek van Weener gedoe; gevoelerig
zijn ook meest al de Weener volksliederen, die een rijk vloeiende bron
zijn van beschavingskennis. — Zoo bericht W. Fred in Die Nation.
Verder spreekt de schrijver over de letterkundige bedrijvigheid van
Jong-Weenen. Twee nieuwe typen heeft Jong-Weenen geschapen : het
zoete meisje, gekenschetst door een naicf laten betijen en een zweem van
gevoelerigheid, en de onbegrepen vrouw uit den hoogeren stand. Doch
niet alles is wienerisch in de boeken der Jong-Weeners ; het is haast
immer Vv7eener natuur bekeken door een jodenbril. En juist het teerste,
het fijnste is wellicht van joodsche afkomst. Aldus b. v. bij Schnitzler,
Beer-Hoffmann, DOrmann -en Peter Altenberg.

Opvoeringsstatistiek der Duitsche schouwburgen voor 'het speeljaar rb,99-190c.. Daarm komt Gcethe voor met 530 •pvoeringen,
Schiller met 873, Lessing met 179, Grillparzer met 164, Kleist met 163.
Van de stukken defer klassieken, bracbt Faust I het op io3, Wilhelm.
Tell op 176, Maria Stuart op 132, Die Jungfrau von Orleans op 103 herhalingen. Hebbel komt voor _met 98 avonden, Otto Ludwig met 15,.
Freytag , met 171, waarvan 150 voor de Journalisten alleen. — Wat
de nog levende schrijvers betreft, Max Dreyers stukken werden 849 maal
opgevoerd (daaronder de
Probekandidat
501 keer), BlumenthalKadelburgs ich wiederkam 796 maal ; SchOtan kwam 598 keeren
voor het voethcht, Sudermann 579, Hauptmann 534, Moser 407, Otto.
Ernst met Jugend von heute 358, Fulda 306, L'Arronge 202, Lindau
154, Halbe 15 1, Hartleben 144 keeren. — Van de uitlanders werd
Shakespeare nicest gespeeld, dan Feydeau, Bisson, Ibsen, Sardou,
Rostand, Moliere, Bjornson.
Ofschoon de volledigheid van deze statistiek niet gewaarborgd is,
geeft zij ons toch een denkbeeld van den smaak van het Duitsch
schouwburgpubliek.
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Verspreide redevoeringen van baron de Maere. — Wij
vernemen dat bij den uitgever A. Suffer een bundel ter pers ligt, waarin al
de redevoeringen van den bekenden strijder voor de Vlaamsche taalrechten zullen verzameld worden : zijne openingsreden en heildronken
ter Nederlandsche Congressen van Gent (1867), Brugge (1884) en
Gent (1891 en 1899), zijne zoo besproken redevoering in de Kamer
der Volksvertegenwoordigers (1869), zijne toespraken in de Koninklijke Vlaamsche Academie en in den Vlaa,mschen Volksraad.
Die bundel, die ook de lijkreden der begrafenis te Aartrijke en
het portret van baron de Maere bevatten zal, zou aan de leden van
het aanstaande Nederlandsch Congres van Nijmegen in Augustus worden aangeboden.
Koninklijke Vlaamsche Academie. — Zitting April. — De
heer Sermon, leidt het werk in van Schoutens : Tzenen in 1635. Benoeming der commissie voor het vaststellen van candidaten voor de plaatsen
van een briefwisselend en een buitenlandsch eerelid.
Verslag der heeren Claes en Segers over de beroepsscholen en de
normaalscholen. Lezing door den heer Segers, van eene studie over
Peter Benoit, en door den heer de Vreese van een levensbericht van
Th. J. I. Arnold, in leven werkend lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie.
— Zztting 1-5 lei. — Aanduiding van candidaten voor de opene
plaatsen. Lezing door den heer van Even : De Krijgsman en dichter
meester Jacob Duym, uit Loven, Keizer der Rederijkerskamer de
< Oranje-Lelie », te Leiden, in 1595, en door Dr. J. Mac Leod : Het
Nederlandsch en de Wetenschap, waarin hij de achterlijkheid der Fransche
wetenschap bewijst.
Al deze voordrachten zullen voorkomen in de << Verslag-en ».
Koninklijke Akademie. — Afdeel. letterkunde. Zitting van
April. Voordracht van H. T. Karsten over e De contaminatie van
Plautus' Poenulus > (samenstelling uit twee oorspronkelijke Grieksche
stukken).
Davidsfonds. — Verschenen. Reis in Ierland door wijlen Kanunnik
Martens.
— Aideeling Mechelen. =--- Puike kunstavond den 28 April in
de Mechelsche afdeeling, gewijd aan liederen van Fr. Schubert, met
voordracht van M. Edw. De Keyser over e Fr. Schubert als toondichter en als mensch. »
Onderscheiding. — De Belgische Academie heeft met den prijs
De Keyn vereerd : Schema's en wenschen als bdrage tot de kennis
der nieuwere pedagogiek, door POL ANEI. Prijs fr. 2,50. Gent, uitgever A. Suffer.

4
T Karel Quaedvlieg. Vlaamsche letterkundige te Hasselt, vermoord.
Hij schreef in verschillende tijdschriften, onder ander in Het Belfort,
dat menige poeziestukken van hem opgenomen heeft. Hij gaf uit Simon
de Tooveraar, Latruda. — Brozik. Boheemsehe schilder. Onder zijne
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bijzonderste werken Veroordeeling van Jan Huss, de Vensteruitwerping
van Prager), Laura en Petrarque, Tu Felix Austria, enz. Emile
Regnault, S. J. medewerker aan Eludes. — Laroche, dichter to Bergen.
— Max von Seydel. Duitsche rechtsgeleerde, hoogleeraar te Munchen. Hij
laat naast zijne werken over recht, ook gedichten achter en eene vertaliog
van Lucrece uitgegeven onder den deknaain van Max Schlierbach. —
D'Hooghe-Sellemans, schepen te Niel, provincieraadslid voor Boom,
voorzitter van het Davidsfonds, aflieeling Boom. Iiij was een onder beste
katholieke volksredenaars, dikwijls ongetreden als voordrachtgeverin de
verschillende afdeelingen van het Davidsfonds en een der 'ineest verkleefde 'sprekers die tijdens den schooloorlog van dorp tot dorp, van
stad tot stad den- heiligen strijd gaan. prediken — Prof. Dr
Van Herson, rector der s Hoogeschool van Leiden, schrijver van
vele werlien over genees- en heelkunde. — Prof. Bellaer Spruit,
Hollandsch letterkundige en een der eerste propagandisten tot het
bewaren van het Nederlandsch karakter en de Nederlandsche taal in
Zuid-Afrika. Hij was een der getrouwe bezoekers en sprekers dear
Nederlandsche COD gressen.

KANUNN1K MARTENS.

NDER de grieven der Belgen tegen Willem I
telde men den dwang waarmede de Hollandsche taal, door het bestuur, aan onze bevolking
werd opgedrongen. De ambtenaars, de leeraars, al wie
eene officieele betrekking hadden, werden verplicht,
indien zij niet goed in 't Hollandsch beslagen stonden,
van die betrekking af te zien, of maar, in weinig
tijds, de Hollandsche taal machtig te worden.
Zeker, het waren de inwoners der Waalsche
provincien die door dergelijk besluit ergst geplaagd
werden, en diepst en bitterst gegriefd. Ecliter, die
Walen waren onze Belgische broeders. Wat meer
is, het is van overouds bekend dat de Vlaming-en
een ingeboren afkeer gevoelen van slavernij en dwang,
en zoo kwam het dat, ook in zake de taal, bij de
Vlamingen evenals bij de Walen, misnoegdheid in
de harten broeide.
Toen de omwenteling van I83-o5 uit de samengehoopte grieven ontstaan, ons van het Hollandsch
beheer had losgemaakt, bleef diep en vinnig in het
hart der onafhankelijke Belgen de wrok bestaan
tegen alles waardoor het vreemd bestuur onzen
landaard had miskend en vernederd, en wel met name
tegen de taal der overheerschers, waarmede het
Vlaamsch ongelukkiglijk innig verwantschapt was.
De kleine jongens zelf der lagere scholen, uit
jeugddriftig patriotisme, speelden op straat soldaatje
in het Fransch « en avant marchons! terwijl zij, in
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de school, lust schepten in het tyrannisch Hollandsch
tegen te werden en te versmaden. 1k herinner mij
uit den mond van een hooggep!aatsten man gehoord
te hebben hoe, na de revolutie, hij en zijne schoolmakkers — deels om hunne bevochtene vrijheid te
bevestigen, deels om hunnen Hollandsgezinden onderwijzer te plagen — het - woord kwaad b. v. vervormden niet alleen tot kwaed, maar tot quaed, quaet,
quaedt en wat weet ik meer.
Dezen die tot - de middelbare en de hoogere
scholen opklommen werden gewaar dat het Fransch
beter- dan het Vlaamsch hunne toekomst zou verzekeren, en alzoo gebeurde het — spijtig genoeg —
dat de studie van het Vlaamsch verwaarloosd werd
en dat ' het Fransch de voornaamste plaats nam in
het onderwijs.
De fonge jaren van kanunnik Martens behoorden
tot dit tijdvak. Later verschafte hem de aard van
zijne hoogere studien en van het leeraarsambt dat
hem werd opgedragen de gelegenheid niet om het
Vlaamsch te beoefenen.
't Was bij het opkomen van het Davidsfonds
dat hij zich op Vlaamsche letterkunde begon toe te
leggen. Bekwame ambtsgenooten, 's mans uitstekende
begaafdheden bewust, en overtuigd dat hij tot
het ontwikkelen en verzedelijken onzer bevolking
veel kon bijdragen, hielden niet of hem zijne verhevene zending voor oogen te leggen, en gelukten er
in zijne aarzeling te overwinnen, hem bewijzende
dat de eenigszins wettige reden die hij daartoe deed
gelden, door zijnen ootmoed overdreven werd.
Te Zulte, tusschenin de twee Vlaanderen, geboren, in Vlaanderen opgegroeid, in Vlaanderen
levend, sprak professor Martens Vlaamsch gelijk een
ander. Wat meer is, hij beminde zijne moedertaal
maar hij had die moedertaal niet gestudeerd en er
nooit zijne pen aan beproefd. Zijn woordenlijst was
kort en geenszins in evenredigheid met de uitge-
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strektheid zijner wetenschappelijke kennissen, zijne
spelling was onzeker en wankelde, hij was niet geoefend
in de veelvuldige grammatische vormen, en van de
-woordvoeging kende hij slechts de wendingen door
het yolk gewoonlijk gebruikt.
Rijk begaafd had weldra de geest van den vijftigjarigen leerling het grootste gedeelte der leemte aangevuld , maar het zal niemand verwonderen — en zulks
is een geluk voor de Vlaamsche letteren — dat, op
dien ouderdom, en voor het doel dat hij beoogde,
namelijk zijne rijke kennissen aan Vlaamsche landgegenooten mede te deelen, kanunnik Martens zijne
Vlaamschletterkundige opvoeding niet is gaan zoeken bij Hollandsche, maar bij Vlaamsche schrijvers,
en in den schat onzer Vlaamsche volkstaal dien hij
tot dan toe niet genoeg had doortast.
't Is alzoo dat hij een echt Vlaamsche schrijver
zal worden. Alhoewel kanunnik Martens vooral
wetenschappelijke stoffen verhandelt, moet de Vlaam sche lezer niet vreezen bij elken stap op een uit heemsch woord te stronkelen ; uit het Vlaamsch
zelve weet hij woorden te trekken om de ongewoonste
zaken te noemen ; zijn schrijftrant is niet lang en
log, gelijk zoo dikwijls bij Gerrnaansche en ook bij
Hollandsche geleerden, maar gevleugeld en levend;
uit onze volkstaal weet hij juiste en schilderachtige
uitdrukkingen te kiezen, en kernachtige, bonte, bewegingsvolle wendingen. In een woord, indien de geest
en het gemoed van het Vlaamsche yolk den overgang uitmaken van het koudere Noorden tot het warmere Zuiden, die geest en dit gemoed zullen in
Martens' schriften hunne getrouwe weerspiegeling
vinden.
Het laatste werk van den schrijver, Eene reis
in lerland, verscheen voor weinige dagen ; helaas!
na zijn overlijden. Hoe spijtig toch dat de vrome
man ons zoo vroegtijdig zij ontnomen ! Te vroeg
voor zijne duizende leerlingen, die den geleerden

536

KANUNNIK MARTENS.

meester zoo hoog waardeerden, . en den stichtenden
priester zoo zeer 1?eminden en eerbiedigden.
Te vroeg ook your het yolk dat hij heeft onderwezen en veredeld, gansch de Vlaamsche gewesten
door; want, buiten Conscience, zag geen enkele schrijver misschien zijne werken zoo zeer verspreid en zoo
gretig gelezen. En wie zijn het vooral die kanunnik
Martens' , boeken uit elkanders hand afwachten, niet
om ze, uit nieuwsgierigheid, eenrnaal te doorbladeren, maar tot hun nut, herhaaldelijk te herlezen ?
Ondervraag de bestuurders onzer volksbibliotheken :
het zijn voornamelijk de verstandigste en de deftigste
onzer werklieden, mannen die, naar eene billijke opbeuring- van hunnen stand strevende, overtuigd blijven
dat de middelen daartoe vooral moeten voortspruiten
uit geestesontwikkeling en christene beschaving.
Nu, aan deze beide bronnen mogen zij naar lust
geest en harte laven in de werken van dezen many
die dan ook op zijn juiste uur is verschenen om,
in de Vlaamsche literatuur, voor, het yolk niet alleen
een geliefkoosde schrijver maar ook een ware weldoener te zijn.
Te vroeg, eindelijk, verdween kanunnik Martens
voor onze Vlaamsche letterkunde. Eene literatuur,
zal zij volledig zijn, hoeft werken van alien aard,
ook wetenschippelijke te bevatten. Talrijk zijn de
schriften van dit slag waar de schrijver onze letterer heeft mede verrijkt; en van , zijne omvangrijke
geleerdheid, van zijn onverrnoeiden ijver mochten
we menig wei-k nog verhopen, dat ook den_stempel
zou dragen van echt Vlaamsche taal en ware kunst.
Ja, dit is onze overtuiging dat weinige schrijvers
onder ons zoo door en door Vlaamsch zijn_als Martens
geworden was; dat er weinigen uit de taal zooveel
schatten hebben opgedolven en benuttigd , dat, zijne
rijke wetenschap onverlet, en zijne taalkennis daargelaten, bij weinigen de gedachten zoo ,grondig en
zoo klaar, de samenhang zoo logisch, de uitdrukking
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zoo juist, zoo natuurlijk, zoo levendig gevonden
worden.
In de geschiedenis onzer nationale literatuur
zal kanunnik Martens' naam geboekt staan als die
van een der voornaamste en eigenaardigste onzer
schrij vers.
Willen wij dan de werken van dezen gevierden
schrijver aan de jongeren voorhouden als alleszins
volmaakte en meesterlijke modellen? Toch niet ; wel
staan zij om de degelijke wetenschap die ze behelzen,
,om het edel doel tot beschaven en weldoen dat ze
immer beoogen, om den echt christen Vlaamschen
geest die ze bezielt, boven alien lof verheven. Hoog
ook loopt onze bewondering op met 's mans bevallige
en pittige eigenaardigheid in 't voordragen en 't vertellen; met zijn ongekunstelden en toch, over 't algemeen, keurigen schrijftrant. Maar op enkele plaatsen
staan bij hem woorden en wendingen nu eens niet
gekozen, dan weer niet geschikt naar de strengere
eischen der taal. Dit mag, wij meenen het genoeg
te hebben bewezen, te zijnen laste niet gelden als
een verwijt. Edoch de vele middelen die hem ontbraken staan ten dienste der jongeren tot grondig
en praktisch kennen, wij zeggen niet van het Hollandsch, maar van ons algemeen Nederlandsch. Dit
voorrecht legt hun strengere plichten op : zij zullen
trachten die te vervullen en, ook hierin, den onvergetelijken man navolgende, er zich immer op toeleggen hunne taal keuriger en sierlijker te schrijven.

Dr S.

INEEMZEZZEZZ
IA, ISLAM OP ATJEH.

RIJHEID van godsdienst is een regeeringsbeginsel, dat voor den Indischen Archipel steeds
is gehandhaafd. ' De geestelijken der Protestantsche kerk worden door de Koningin benoemd, de
Gouverneur-Generaal wijst hunne standplaatsen aan.
De leeraren der Roomsch-katholieke kerk worden
door den Paus benoemd onder erkenning door of
namens de Koningin. Het hoofd der Roomsch katho
lieke kerk in Indie, de Pastoor te Batavia, die
Bisschop in partibus infidelium is, wijst de standplaatsen aan.
Godsdienstleeraars, van welke richting ook,
mogen in Indie niet optreden zonder bewijs van
toelating van den Gouverneur-Generaal.
Laat dit weinige over de twee hoofdchristelijke
geloofsbelijdenissen in Oost-Indie voldoende zijn, als
niet rechtstreeks behoorende tot het onderwerp, dat
wij ons ter behandeling hebben voorgesteld.
Op Atjeh hebben de Predikant en de algemeen
bekende Pastoor Verbraak hunne standplaats in Kota
Radja, ze ,zijn de vrienden van officieren en soldaten,
volgen menigmaal de colonnes op expeditie, om
stervenden te troosten of de genademiddelen der
Roomsch-katholieke kerk toe te dienen.
De naam van Pastoor Verbraak, is van den
beginne af, aan den Atjehkrijg verbonden , hij heeft
reeds een vierde van een eeuw zijn liefdewerk met
onvermoeiden ijver verricht, zijn naam zal steeds met
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met die van zoovele andere helden van het Atjeh-epos
door den Roomschen, den Protestantschen en den
Mohammedaanschen soldaat met den diepsten eerbied
worden genoemd.
Over den tegenwoordigen omvang van den
Mohammedaanschen godsdienst in den Archipel lezen
wij bij Prof. dr. P. J. Veth :
« Men kan met voile recht den Islam als den
heerschenden godsdienst van den Indischen archipel
beschouwen. Al de talrijke en tot zekeren graad
van beschaving opgeklommen bevoikingen dier eilandenwereld — waaronder ook de Atjehers — volgen de leer van Mekkaa's profeet en erkennen de
verplichting tot inachtneming der voorschriften van
den Koran, al zijn die hem gebrekkig bekend. Ook
onder die stammen, die in massa aan den voorvaderlijken natuurdienst getrouw bleven, zooals de
Battaks, die het gebergte bewonen dat de Atjehvallei ten Zuiden begrensd, maakt de behjdenis van
den Islam vorderingen. De Islam heeft overal zijne
priesters, zijne scholen, zijne bedehuizen, en zoo al
een krachtig en innig godsdienstleven zeldzaam is,
de groote voorschriften van den Islam worden met
meer of minder nauwgezetheid gevolgd, maar nergens
geheel miskend, en velen die weinig neiging betoonen om in ernst voor hunne belijdenis te leven,
zijn bereid daarvoor te sterven, wanneer die door
een werkelijk of vermeend gevaar wordt bedreigd.
Dit laatste nu verklaart ons voor een groot
gedeelte de hevigheid van het verzet, dat wij gedurende meer dan een kwarteeuw op Atjeh hebben
ondervonden, L n het is daarom, dat het voor ons
van zooveel belang is den invloed van den Islam.
op Atjeh nauwkeurig te kennen. Door onze aanraking met de Atjehers eenerzijds, en door gebruikmaking der kennis van Dr. Snouck Hurgronje —
bijgenaamd de Witte Hadji — van de zeden, het
gebruiksrecht, het godsdienstig fanatisme der Atjehers
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anderzijds, is het ons mogelijk geworden den omvang
van dien invloed te leeren kennen en onze - bestuurshandelingen en krijgsverriclitingen daarnaar te richten.
Dat het verzet zoo lang duurt vindt zijn reden
Diet in de uitgestrektheid van het te veroveren gebied,
.daar de eigenlijke Atjehvallei, of Groot Atjeh zonder
,de kuststaten, slechts eene oppervlakte heeft gelijk
staande met die van de kleinste onzer provincien,
-namelijk van Utrecht.
Op Atjeh hebben wij ontmoet een Mohammedanisme, dat niet den minsten invloed had ondervonden van het Christendom de Atjehers toch hebben
van oudsher de toegang -tot hun 1-and aan alle
vreemdelictgen zoodanig bemoeilijkt, dat van hen
geen invloed -kon worden ondervonden, zoodat wij
het Mohammedanisme aldaar hebben aangetroffen
onvervalscht, op een trap van _ontwikkeling, die ons
niet algemeen bekend was, evenmin als wij veel van
het Atjehsche y olk of moisten, toen wij in het voorjaar
van 1873 den oorlug tegen hen begonnen waren.
Het woord Islam beteekent volkomen- overgave
aan God. Mohammed of — de Geprezene eigenlijk Aboel Kasem, ben Abdallah, de stichter der naar
hem genoemde godsdienst, _werd geboren te Mekka
in April 571 uit den stam der Koreisjiten, in het
erfbezit van den sleutel der Kaaba en de daarmede
verbonden heerschappij van Mekka. Zijne ouders.
Abdallah en Amina, behoorden niettemin tot den
behoeftigen stand.
De leer van Mohammed berust op de uitspr'aken
van den Koran, die als Godsopenbaringen aan Mohammed worden beschouwd, verder, wat hare beoefening
betreft, op vijf geboden. Het eerste schrijft het lezen
van den Koran, het tweede het doer van vijf gebeden
daags voor. Het derde gebod betreft de aalmoezen,
die allengs in een gedwongen armengeld veranderd
zijn. Geen Mohammed-aan vervult dit gebod, wanneer
hij niet het tiende gedeelte zijner inkomsten aan de
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armen geeft.. Het vierde gebod eischt eene nauwkeurige waarneming der vastendagen. Het vijfde
gebod handelt over de bedevaarten ; men kan daarvoor een plaatsvervanger stellen of ook het vereischte
geld onder de armen verdeelen. Eigenlijk evenwel
moet ieder Mohammedaan, althans eenmaal in zijn
leven, de Kaaba te Mekka bezoeken.
Mohammed kende geen onderscheid tusschen
Kerk en Staat. Gelijk in het geheele Oosten de
Staat een theocratischen vorm heeft, zoo regelt de
Koran alle aangelegenheden van den Staat, van de
rechtspleging, van de gezondheid en van de politie.
De begrippen van godsdienst en recht worden
steeds met elkander vermengd; alle rechtsgeleerden
zijn tevens godgeleerden en omgekeerd.
De jongelingen, die op de scholen, welke aan
de Moskeeen verbonden zijn, hunne opleiding ontvangen, aanvaarden later zoowel wereldlijke als
geestelijke ambten en waardigheden. -De Pasdisjah
of Groot e Heer te Constantinopel wordt door de
Atjehers als hun geestelijk opperhoofd beschouwd
en erkend.
De Koran heeft naar den eisch der volkeren,
waarvoor de Islam bestemd was, de veelwijverij
toegelaten ; doch de geloovige mag niet meer wettige
vrouwen hebben dan vier. Onder de hoofden en de
rijke Atjehers is de veelwijverij algemeen ; de mindere
man heeft in ci c, n regel slechts eene vrouw.
_ In den eer.ten tijd van zijn bestaan hechtte de
Islam aan personen weinig gewicht, had de geloovige
bijna alleen met God te maken, en waren wel menschen organen, die zijne bevelen aan het menschdom
eens vooral overbrachten en verklaarden, maar geene
middelaars tot 's menschen zaligmaking. Spoedig,
en in den loop der tijden steeds meer is dat anders
geworden ; de vereering van den profeet wordt zóó
sterk, dat in het begin der vorige eeuw de secte
der Wahhabieten haar als afgoderij brandmerkte,
doch die secte werd verketterd en vervolgd.
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Die vereering ging onder de Mohammedanen
in den- IndiSchen Archipel over op de afstammelingen
van den profeet door zijn kleinzoon Hoesain — de
sajjids genaamd. --7-` Deze waren door hunne geboorte
in zekeren zin heilig, onaantastbaar en rechthebbende
op de vereering aller geloovigen.
Verder heeft de in den Islam tot zoo hoogen
bloei geraakte mystiek medegebracht, dat de stichters
der mystieke genootschappen en hunne opvolgers
als eene soort van stedehouders Gods door hunne
leerlingen gehoorzaamd, door anderen vereerd en
gevreesd worden.
Vooral ' uit deze kringen zijn de Wali's voortgekomen, de « Vrienden van Allah, » die blijkens:
zichtbare wonderteekenen — Kramat's — door God
boven hunne medemenschen uitverkoren zijn, -daar
hunne voorbede genezing om heil, hunne zegenspreuk
tijdelijk en eeuwig geluk, hun vloek ellende brengt.
Die invloeden ,worden geacht na hunnen dood van
hun graf uit te gaan , zoo doet men ,geloften en
brengt geschenken aan die heilige grav6n.
In de populaire overtuiging der Atjehers is hunne
bemiddeling bij Allah, die immers te -groot is om
zich met al de kleine nooden zijner schepselen bezig
te houden, bijna onontbeerlijk, en het verzoek om
hunne voorspraak verschilt weinig met een , gebed
aan hen. Een in den Atjehkrijg zeer bekend geworden
sajjid --,- rechtstreeksche afstammeling van den profeet — is Abdoerahman Zahir, die op A tjeh, even
als dat in Arabic het geval is, het gebruik heeft
ingevoerd om , voor den eigennaam — bij wijze van
titel — te plaatsen, Habib, dat « geliefcle » beteekent,
met 'dezen titel worden de sajjids in Arabic aangeduid, dat zijn geboorteland was.
De sajjid vindt bij den overigens_ gierigen Atjeher
gewoonlijk een gul onthaal en behoeft, ook zonder
eenig ambt of bedrijf, nooit bez,orgd te zijn om zijn
levensonderhoud. Hij vindt het bij de vrouw of
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vrouwen, die hij trouwt of bij eenen met den zegen
zijner aanwezigheid verblijden gastheer.
In de pra.ctijk kan men zeggen dat de Atjeher
den sajjid meer vreest dan den Schepper. Dit komt
doordien men zich voorstelt, dat Allah vooral in het
hiernamaals straft en jegens de geloovigen zijn recht
met eene oneindige barmhartigheid uitoefent, terwiji
de vloek der sajjids zonder uitzondering hierbeneden
in werking treedt.
Niet licht zal een Atjeher een vinger naar eenen
sajjid uitsteken. De sajjid beveelt in andermans huis,
als ware het zijn eigen, en niemand ergert zich daaraan. Niemand heeft met meer politieken tucht en
met meer succes van den grooten eerbied der Atjehers
voor zijn geslacht gebruik gemaakt dan bovengenoemde sajjid Abdoerrahman Zahir, gewoonlijk bekend
als Habib Abdoerrahman.
Aangezien Habib Abdoerrahman is geweest de
meest invloedrijke, de handigste, de hardnekkigste
onzer tegenstaanders in den Atjehstrijd, omdat
Allah's leer zich in de oogen der Atjehers als 't
ware in hem had verpersoonlijkt, komt het ons leerzaam voor, eenige oogenblikken stil te staan bij
zijne werkzaamheid op Groot-Atjeh, ten einde daardoor een blik te werpen op den invloed van den
Islam op Atjeh. Hieraan moge voorafgaan het een
en ander van de wet over den heiligen oorlog, dat
is de strijd tegen alle niet-Moslims, tegen de
Kafirs-ongeloovigen — dus ook tegen ons, gewoonlijk
de Kompeunie, afkomstig van de vroegere OostIndische compagnie, genoemd.
De voornaamste belooning in den heiligen krijg
was, dat de geloofsheld, die daarin sneuvelde, elke
zaligheid door Mohammed in Allah's paradijs beloofd,
zonder verdere afrekening zou worden geschonken.
Deze belofte wondt de studenten der priesterscholen
zoodanig op, dat ze zich bij onze komst op Atjeh,
soms in grooten getale en ongewapend, in de bajonnetten onzer soldaten wierpen.
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De bij uitnemendheid practische Atjeher heeft
echter deze weinig afdoende wijze van ons te bevechten alras laten varen.
De leer der wet, kent tweeerlei verplichting tot
den heiligen krijg
i° De solidaire verplichting der gemeente in
haar geheel om op bevel van haar hoofd door kracht
-van wapenen den godsdienst of althans de heerschappij
der Moslims ' over alle anderen uit te breiden.
2° De persoonlijke verplichting van alle strijdvaardige, ja in sommige gevallen ook van alle nietstrijdvaardige bewoners van een Moslimsch land, om
dit tot het uiterste tegen den aanval van eenen nietMoslimschen vijand te verdedigen.
Dat wij bij onze , eerste landing op Atjeh ook
Mohammedaansche priesters als geduchte vijan den
tegen ons zouden hebben, moge blijken uit de volgende
episode uit ons eerste treffen met de Atjehers op den
B en April 1873, toen des morgens om half acht uur
de soldaten der compagnien van de kapiteins Luymes
en Lanzing uit de landingssloepen in zee sprongen
en naar het strand snelden.
Honderden Atjehers, die tot op dat oogenblik
achter de lage duinenrij gelegen hadden en aldus
gedekt waren tegen het geschut- en geweervuur 'der
oorlogsschepen, kruisbooten en gewapende sloepen,
stormden, toen de eerste soldaten den wal bereikt
hadden, tegen hen in en een verwoed, hevig, moorddadig gevecht met de blanke wapens greep plaats.
De 2 de luitenant Wilken, die een der eersten boven
op de duinen was, werd door eenige Atjehers aangevallen en verdedigde zich met sabel en revolver
met zeldzame vastberadenheid en dapperheid, zoodat
weldra een paar Atjehers doodelijk gewond om hem
heen vielen.
Reeds had Wilken een klewanghouw over den
rechterschouder gekregen toen, terwijl zijn sabel zich
kruiste met den klewang van een zijner vijanden, een
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Atjehsche priester, buitengewoon lang van gestalte,
in een witten tabbaard gekleed en een witten tulband
op, plotseling vooruitspringt en Wilken een duchtigen
houw over voorhoofd, neus en wang geeft, zoodat deze
bijna geheel bewusteloos voorover op den grond valt.
De priester Allah's en Mohammed's naam uitsissende, buigt zich nu dadelijk voorover, brengt Wilken
een tweeden -houw over den rug toe en wil hem onmiddellijk daarna een derden slag geven,vermoedelijk
wel om het achterhoofd in tweeen te klieven.
Thans echter snelt een Europeesch fuselier toe,
een der kleinsten van zijne compagnie, nog geen
16 decimeter lang; het was Johannes Mieres, op den
1 I en October 1877 te Weltevreden door den dood aan
het dappere Indische leger ontrukt.
Die fuselier, reeds handgemeen geweest zijnde,
had daarbij een houw over den linkerarm ontvangen,
waardoor hij zijn geweer een oogenblik had moeten
loslaten. Het gevaar ziende, Ivaarin zijn luitenant verkeerde, toen deze door den Atjehschen priester werd
aangevallen, grijpt hij evenwel zijn geweer bij de
tromp, denkt niet meer aan zijne wond en ijlt naar
de plaats waar Wilken neerligt. In diens nabijheid
gekomen, heft hij zijn geweer in de hoogte, zwaait de
kolf door de lucht, springt gelijktijdig ruim een halven
meter van den grond en laat op het oogenblik, dat
hij weder met zijne voeten den grond raakt, tevens
de kolf van zijn geweer met buitengewone kracht op
het achterhoofd van den priester neervallen, juist toen
diens klewang slechts enkele duimen van het hoofd
van luitenant Wilken verwijderd was; en wel met
het gevolg, dat het hoofd van den priester geheel
verpletterd en verbrijzeld werd en diens ontzield
lichaam, waaraan geen hoofd meer te herkennen was,
boven op den luitenant Wilken viel.
Deze eerste kennismaking onzer soldaten met
Atjehsche priesters, strijdende met den moed der
wanhoop, gedreven door haat aan de ongeloovigen„

546

DE ISLAM OP ATJEH.

zich als voorvechters, geheel in het wit gekleed, tot
waanzin gebracht door het overmatig gebruik van
opium, door bidden en vasten yrij willig ten doode
doemende, is een van de ' honderde gevallen, waarin
wij tijdens den langdurigen Atjehkrijg, Mohammedaansche priesters als onze meest geduchte vijanden
tegenover ons zouden hebben.
De haat jegeins, of voor het minst de verachting
van yalle niet-Mohammedanen in Atjeh is nog in de
volste kracht; die haat en de vereering van personen,
die op eene of andere wijze den godsdienst vertegenwoordigen, zijn de twee Moslimsche elementen bij
uitnemendheid, die den Atjehers in vleesch en bloed
gedrongen zijn. De leer van den Islam aangaande
den heiligen oorlog vindt hier dus een hechten steun
in het volkskarakter en in de meest populaire bestanddeelen der religie. De oelamas of priesters, tevens wetgeleerden, hebben steeds in de bestendiging van den
strijd eene gewichtige rol gespeeld, omdat ze aan
dien strijd hun invloed op het yolk en de beschikking
van de gelden voor den heiligen oorlog dankterr. Ware
namelijk den oorlog van Atjeh met ons eenigszins
spoedig afdoende beslist geweest, dan zouden de oelamas nauwelijks gelegenheid hebben gevonden om
zich, op den voorgrond te stellen.
De Atjehsche geestelijken —de oelamas kunnen
alleen dwingende aanspraken doen gelden op algemeene medewerking tot den heiligen oorlog. Met de
veelvuldige bloedige twisten der Atjehers onderling
hebben ze niets te maken en hunne inmenging daarin
zou ook door de hoofden niet worden geduld; hier
toch geldt het geen strijd tegen de kafirs, de ongeloovigen, doch tusschen Moslim onderling.
Allah heeft in zijne wet zelf de bronnen aangewezen, waaruit de kosten van den heiligen krijg
bestreden moeten worden. Deels moeten daarin die
inkomsten voorzien, die de Moslimsche staat van
ongeloovigen trekt, en vooral moet een gedeelte der
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godsdienstige belasting daarvoor besteed worden.
Verder wekke men met kracht tot vrijwillige bijdragen
op, ook door te wijzen op het groote loon, dat hier-namaals hen wacht, die hun goed en bloed voor de
heilige zaak veil gehad hebben. Maar men onthoude
zich van het brandschatten der bewoonde plaatsen,
in welker nabijheid men legert; daar kan nooit zegen
,op rusten.
De oelamas, de geestelijke leiders van het Atjehsche yolk, kregen_ hoe langer zoo meer invloed op
den strijd; ten slotte werden ze de leiders van den
oorlog.
Machtiger dan ooit klonken hunne verwijtingen
tegen de wereldlijke hoofden en tegen een deel der
dorpsbevolking, wijl het aardsche voordeelen boven
hemelsch loon stelde, traag was in de werken der
bekeering en weinig steun verleende aan de strijders.
In betere voorbereiding van het groote werk van den
heiligen strijd moest men ook vervallen moskeeen
herbouwen, den eeredienst hoog houden, de yolkszonden bestrij den, en met de goddelooze vermaken
der Atjehers moest het uit zijn.
Tot aan zijn dood toe was Tuengko di Tiroe de
leider bij uitnemendheid der Oelama-partij.
Onder hen, die gedurende eenige jaren grooten
invloed hebben uitgeoefend op den tegen ons gevoerden strijd, moet in de eerste plaats worden vermeld,
de meer genoemde Habib Abdoerrahman ; als sajjid,
dus als afstammeling van den Profeet, uit Arabie
overgekomen, is hij in het begin van zijn verblijf op
Atjeh vooral opgetreden als streng Moslimsch rechtsgeleerde. Daar hij, in tegenstelling met de overgroote
meerderheid der Atjehsche hoofden en oelamas, een
vromen levenswandel leidde, werd hij aldra het onbetwiste hoofd der godsdienstige partij. De grootste
geleerden erkenden al spoedig in hem hunnen meester,
en hij ging allen, die hem volgden, voor in godsdienstoefeningen, die dikwijls eindigden in algemeen geween.
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De godsdienstige en moreele verdorvenheid der Atjohers maakte het gewone onderwerp der gesprekken
uit in den intieme,n vriendenkring van den Habib.
Ten slotte kon hij zich volkomen verlaten op alle
oelamas, op al wat voor godsdienstig wilde doorgaan..
Van alle zij den stroomden duizenden mannen en vrouwen toe om slechts de hand van den Habib te mogen
kussen, en elk offerde bij die gelegenheden minstens
zijn pakje gepelde rijst, vaak min of meer belangrijke
geldgeschenken. Hij had dus den beduidenden invloed
gewonnen, dien een Atjehsch oelama met aspiraties
naar gezag winner kan, maar zijn invloed was grooter
dan die van zulk een oelama ooit kan zijn, daar hij
zich van de Atjehers door wereldkennis, doorzicht.en
politiek talent ohderscheidde, en -daar hij sajjid was.
Alras begon onder zijne leiding een kruistocht
tegen rammen- en hanengevechten, dobbelspel, opiumschuiven, paederastie en andere ontucht, terwijl de
bevolking met kracht werd aangespoord tot vervulling
barer voornaamste godsdienstplichten, zooals de vijf
dagelijksche gebeden.
Een paar huwelijken met dochters van voorname
hoofden ,vvaaronder eene sultansweduwe versterkten des Habib's positie ook naar den wereldschen
kant; de meeste hoofden moesten met bekommerdheid,
erkennen, dat in Atjeh niemand ook maar aan de knie
van den Habib reikte.
Daar Habib Abdoerrhaman sajjid was kon hij
zich alleen dochters van sajjids tot vrouwen kiezen.
Deze Moslimsche adel in Atjeh is niet talrijk, zoodat
zelfs onder deze klasse van ,vrouwen, de in de Inlandsche wereld overigens bijna onbekende oude vrijsters
voorkomen. Habib Abdoerrhaman had als streng geloovig Mohammedaan en als vermogend man zijne'
vier wettige vrouwen, dochters van sajjids (I).

(I) De meisjes trouwen in Atjch zoo jong als wellicht in geen ander
Mohammedaansch land van den Indischen Archipel. De meisjes trouwert
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Aan den dapperen Indischen Generaal K. Vander
Heyclen is het eindelijk gelukt aan den staatkundigen
levensloop van Habib Abdoerrharnan een einde te
maken.
Den 23 en Juli 1878 vingen de krijgsverrichtingen
tegen hem aan en den 25 en werd Senelop op den rechteroever der Atjeh-rivier vermeesterd, waar Habib
zelf tegenover ons stond. Den 27 en bezette de colonne
op den linker oever Anak Galoeng, den 28en viel Mis-

in den regel van hun 8° tot hun Io° jaar, de mannen van hun 16° tot
hun 20°. De Atjehers beweren, dat die vroege huwelijken de vrouwelijke
schoonheid en kracht langer bewaren, hoewel de waarneming bij hen ook
het tegendeel schijnt te leeren.
Alles wat met het Atjehsch huwelijk in verband staat is zeer wetenswaardig, zooals bijgeloovige middelen om een meisje aan den man te
brengen; de verhouding van den stand der echtgenooten; de huwelijksaanvraag; de geluksberekening ; het verlovingsgeschenk; gezag van het
dorpshoofd in huwelijkszaken; verbreking van trouwbelofte; de drie
feestavonden ; den dag van het afscheren van een gedeelte der haren van
de bruid en het steken van haar in het bruidstoilet; de verhouding van
schoonouders en schoonzoon, enz., enz.
De verhouding tusschen schoonzoon en schoonouders is zoo eigenaardig, dat ik niet kan nalaten daarvan iets mede te deelen ; die verhouding, die zeker als een rudiment van vroegere maatschappelijke toestanden
is te beschouwen, begint reeds met de verloving. Noch de verloofde man
zelf, noch zijne ouders, mogen gedurende den verlovingstijd het huis der
ouders van het meisje betreden. Alle verkeer tusschen den schoonzoon en
zijne schoonouders geldt ook voor het vervolg, als onbetamelijk en beperkt
zich tot het onvermijdelijke. Schoonzoon en schoonvader vermijden
elkaars tegenwoordigheid als de pest, en waar het noodlot hen op dezelfde
plaats brengt, wenden zij de blikken van elkander af. Mocht eenig gesprek
tusschen hen onder zulke omstandigheden onvermijdelijk worden, dan
geschiedt dit door de welwillende tusschenkomst van een derde, tot wien
beiden het woord richten.
Daar de Atjehsche dochter eigenlijk nooit het ouderlijke huis verlaat,
zou men oppervlakkig meenen, dat deze toestand onhoudbaar was; dit
is echter niet het geval. Wanneer de schoonzoon zijne vrouw bezoekt,
dan bemerkt hij van hare familie Diets, ook al blijft hij maanden, ja jaren
achtereen in hetzelfde huis en op hetzelfde erf. Urn hun die door het
landsgebruik streng voorgeschreven bescheidenheid te vergemakkelijken,
kondigt de man na elke, korte of lange afwezigheid, zijn terugkeer door
luid en langdurig kuchen aan, opdat men tijd hebbe, zich nit de voeten
te maken en hem met vrouw en kinderen zijne ruimte vrij te laten. In
een goed gezin is dat gekuch de eenige hoorbare gedachtenwisseling
tusschen de ouders der vrouw en haren man; hierdoor worden op oordeelkundige wijze de vele scenes vermeden, die in onze beschaafde maatsehappij de rijke stof leveren voor vele romans en tooneelstukken.
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sigit Montassik, waar zich de Habib geruimen tijd had
opgehouden in onze handen. In alle richtingen werden
' nu verkenningen gedaan, en het doorloopen terrein
doorkruist en gezuiverd.
De zware regens, die den 20en Augustus invielen,
en als het ware onafgebroken bleven aanhouden, waren
wel tot in Maart van het volgende jaai- een beletsel
voor krijgsverrichtingen op groote schaal, doch weerhielden ons niet den vijand afbreuk te doen- Als een
gevolg hiervan gaf de Habib, die zoovele jaren de
ziel der oorlogspartij was, den strijd op en kwam den
I3 en October te Anak Galoeng zijne onderwerping
. nbieden.
aa
Habib Abdoerrhaman leefde te Mekka sinds die
tijd als een streng geloovig Mohammedaan van een
groot jaarlijksch pensioen hem door de Nederlandsche
regeering toegelegd.
Om den Atjehers een bewijs te, geven, dat het
ons met den tegen hen gevoerden strijd _niet te doen
was om den Islam te onderdrukken, of daartegenover
eene vijandige houding aan te nemen, besloot de
Regeering- over te gaan tot den bou-w van eene prachtige Missigit, op de plaats waar het bij de verovering
van Kota Raja verbrande, oude bedehuis had gestaan.
Van de eerste steenlegging dier Missigit was Boar
Generaal Van der Heyden eene indrukwekkende
plechtigheid gemaakt. Aan het verzoeningsmaal, dat
volgens landsgebruik na de plechtigheid werd gegeven, namen behalve een groot aantal Hoofden van
Groot-Atjeh, Vorsten en Bestuurderen der VasalStaten,
een schare van ruim 6000 Atjehers deel.
Bij die gelegenheid hield de Generaal 'Van der
Heyden de navolgende toespraak, waarin onze verhouding tot den Islam zoo juist werd wedergegeven.
< Radja's, Hoeloebalangs, Imams, Katoewah's,
Wakils, Ketjihiks, Oelama's en bevolking van Atjeh
en onderhoorigheden !
U alien hier verzameld roep ik het welkom toe.
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Getrouw aan de belofte, U, zooals Gij U herinneren
zult, door de vertegenwoordigers der NederlandschIndische Regeering gedaan, om uw Missigit Raja
weder te herstellen, zijn wij thans hier vergaderd om
het feest van hare eerste steenlegging te vieren.
Gij ziet in de vervulling dezer belofte weder een
vernieuwd en handtastelijk bewijs van onze goede
bedoelingen omtrent de eerbiediging van uwen godsdienst. Moge . de oprichting van dit heiligdom ook
een teeken des vredes en de dageraad zijn van Atjeh's
toenemenden bloei en welvaart, opdat in de toekomst
der tijden, Uwe kinderen en kindskinderen dezen
stond mogen zegenen, als het begin van een tijdvak
van voortdurende rust en orde, van ongekenden voorspoed en rijkdom.
Met de hulp des Allerhoogsten kunt Gij alien
hiertoe medewerken, door U met alle kracht aan de
werken des vredes te wijden.
Ik verzoek U, deze mijne woorden te willen overbrengen naar alle oorden van Atjeh, terwijl ik eindig
met Gods besten zegen voor de voltooiing van dit
werk in te roepen!
,Wdlemslad. Holland.

Kapitein VAN DER VEUR•

*AntIMMIAA
WIT EN ZWART.

E jongen had eene bulte, en was mager, lijk
het pout van de galge.
Zonder zijne twee pekzwarte oogen, die
glarieden, had zijn wezen aan eenen doodskop geleken.
Hij liet zijnen mond openhangen otn beter te
kunnen ademen en, in de schole, dook hij zich,
bij dage, weg, lijk de vledermuizen.
's Winters, als zijne broeders wrochten lijk ijsberen
in de koude, zat hij ingekrompen nevens den heerd,
zijn voeten te warmen.
Zijne moeder, die arm was, lijk de heilige man
Job, verlangde om hem te kunnen verhuren voor
koewachter.
Zij kocht hem een paar nieuwe kloefen en hij
vertrok, op eenen zomerschen achternoene, met de
tranen in zijne oogen.
De hofstede, waar hij naartoe moest, lag zooverre in 't Noorden, dat hij er met moeite, bij den
valavond, aankwam.
Hij kreeg eten en drinken, en de peerdeknecht
aanstak zijnen bollanteern om mede te gaan naar
den koestal en hem zijn bedde te toonen.
In den blek van den lanteern 1 had de jongen
eene lange reke slieten gezien en, in den versten
hoek, twee schragen met planken op en dekkinge.
— 't Is ginder, zei de peerdeknecht, goe ruste
en hij snakte de staldeure, achter zijne hielen, toe.
De jongen strekte zich uit op het bedde en
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begon te luisteren naar het krospen van de koeien,
die nederlagen, met hunne pooten onder hun lijf,
bezig met herkauwen.
Nu en dan ruttelde er eene ijzeren kramme in
de slieten, en hij kon in slape niet geraken. Hij
draaide rond op zijne planken, die piepten, tot dat
hij, moegewroet, eindelijk stille viel.
't Docht hem dat hij den lochting zag, thuis
vOOr moeders deure. De zonne zat uit, en hij lag
op zijnen buik, achter eene reke stokrozen, de schaduw van eenen rilden berk te bezien, die, over hem
weg, tot op de strate viel.
Zij stak zoo zuiver af, op het witte, brandende
zand, dat zij er lijk op geplakt was. Hij vond voldoening in de zwierigheid van die zwarte lijnen, en
lei zijnen kop, op zijne ellebogen, om met meer
gemak te kunnen kijken.
Buiten, ondertusschen, basten er honden. Hun
gebas klonk eerst in zijne ooren, lijk jets dat deel
uitmiek van zijnen droom, maar achterna, wierd het
zoodanig duidelijk, dat hij er van walcker schietende,
zijne oogen openzette en, door een dakvenster de
mane zag.
't Was heet geworden in den stal, en zoo stille,
dat hij huiverde van de eenigheid. De vochtige
adems van de koeien hadden de muren doen zweeten. Boven zijn bedde, speelden er roste waterratten. Zij kropen achter de balken en zaten daar
met hunne steerten uit, stroo te knabbelen, dat in
mul op de koeien nederviel. Hij wilde zich rechten
in 't bedde maar zij wipten, langs de muren weg
en kwamen loeren vOOr het dakvenster, in de klaarte
van de mane. Hunne ooren stonden pijlrecht omhoog,
en al snuffelen, gingen de lange stoppels van hunnen
baard gedurig weg en weder.
De jongen vergat zijnen droom en zijne benauwdheid en keek bijna zijne oogen uit op de schuwe
waterratten, die hun lijf gereed uitgerokken hielden
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om te springen. 's Nuchtends zag hij ie nog wemelen, binnen in zijnen kop, en zelve, toen hij met
zijne koeien in de meerschen gekomen was, bleef
hunne beeltenisse gedurig vO6r zijne oogen loopen,.
bij zooverre dat hij goeste kreeg om ze na te maken.
Er lag in de meerschen, een wijde vijver, nevens
eenen oever, waar er klijte in zat. Hij boorde de
klijte uit en bewrocht ze met zijne duimen dat hij
zweette, om er waterratten van te maken, die raaide
waren, lijk deze uit den koestal. Die ratten zette
hij in de zonne te drogen en stak stekkers van
roggeouwen in ' hunne bovenste lippe, om baarden
te verbeelden.
't Docht hem dat hij jets van weerde gevonden
had en hij begon te zingers- van welgezindheid. Het
gevoelen zijner onmacht had in hem alle andere
zoodanig overgroeid, dat geheel zijn wezen er onder
versmaclitte, lijk gras onder eenen dikken braamhut. Hij voelde l een genoegen dat hij nog nooit
van zijn leven genoten had, en schepte behagen in
zijne eigene veerdigheid. Er begon een nieuw bestaan
voor hem en hij was- blijde, lijk iemand, die na
eenen langen nacht zonder slapen, 's nuchtends -de
hanen hoort kraaien.
Langs eene kruisstrate, verre van zijne hofstede,
ping er een bronzen Christus, op eenen hoogen
Calvarieberg, en de jongen liep, ieder zondag achternoene derwaarts. Hij zat daar alleene, tot 's avonds,
omhooge ' te kijken onder het kruis, dat, na zonondergang, lijk een grootsch gevaarte in grove,
zwarte borstelwreven geschilderd stond, op den
eindeloozen oranjen hemel. Er liep dan eene zincl.eringe van uit zijnen kop, dweersch door zijn lijf,
en hij verwachtte, alle stappe, de beenen van den
bronzen Christus, die over malkaar gewrongen waren
en met eenen nagel vaste, onder het geweld te zien
aan stukken springen.
Hetzelfde slag van geweld had hij bemerkt bij
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zijne koeien, als zij in de meerschen stonden, met
hunne koppen tegen malkander, gereed om te vechten. Hij loerde dan van verre, en zag, hoe zij hunne
hoorens de eene door de andere vlochten, om vasten
steun te krijgen. Al de spieren van hun machtig
lijf puilden uit, en zij dromden, dat hunne ribben
erbij kraakten.
Blesse, die de sterkste koe was uit zijne bende,
zag hij liefst, omdat zij de andere al te male omverre
stak. Haar donkerroode rugge was breed, lijk een
tafel, en zij sloeg dat het bokte, met haren dikken
kop tegen haar lijf naar de vliegen.
Op dezen kop zat hij geheele dagen te kijken
en begon zelve 's nachts op te staan, om Blesse
te streelen. Hij liep langs de strate, lijk iemand,
die bezig is met droomen en wierd zoo rnager, dat
de beenderen van zijn aangezichte bijna b door zijn
vel stekten. Op zekere dagen, vluchtte hij 's noens
van tafel weg zonder eten, naar de meerschen en
de peerdeknecht, die meende dat de jongen zinneloos wierd, ging achter. Hij vond hem zitten, bezig
met eenen g-rooten klomp klijte te kneden, nevens
den vijver. Zijn wezen was rood, lijk gloeiende kolen
en al de koeien liepen wijd uiteen, te midden de
vruchten, uitgenomen Blesse alleene, die v6Or hem
lag in het gras, met haren rugge in de zonne.
De peerdeknecht beet op zijne lippen van woede
hij smeet den klijteklomp tot in het diepste van
den vijver en stampte door de ratten, die nog stonden te drogen, dat de brokken, langs alle kanten
rondspetterden.
De jongen, lijk van de hand Gods geslegen,
vluchtte weg en doolde rond. Hij kreesch niet, maar
hij voelde zijnen kop van binnen -genoeg gespannen
om te bersten. Het docht hem dat de peerdeknecht
een stuk van zijn lijf geslegen had.
's Avonds late keerde hij weder langs de meerschen : de koeien waren weg en hij vond de brok-

ken liggen van zijne vermorzelde ratten
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Hij meende in zijne verwaandheid, den klomp,
waaruit hij den kop van Blesse miek, te zien op
den grond van den vijver, en stak zijne vuist
omhooge en tierde :
— Herbeginnen! herbeginnen!
Hij wilde Blesse maken, lijk zij binnen in zijnen
kop zat. Hare beeltenisse was gegroeid : zij stond
voor hem, lijk een gevaarte, en hij kreeg door
geheel zijn lijf dezelfde huiveringe, die hij voelde,
toen hij keek naar den bronzen Christus, op den
hoogen Calvarieberg.
Het was zoo stille buiten, clat men langs alle
kanten de krekels hoorde in de koornstukken. De
-muggen speelden in de zoelte, en op de bladen
van de waterleliên, boven den vijver, zaten er puiden
te puiloogen.
De jongen was lijk doof en blind. Hij smeet
zijne kloefen af en klauterde barrevoets den oever
bp om klijte. Hij krauwde in de aarde en wrocht
met zijne handen, lijk iemand, die den koorts heeft.
Blesse keek- naar hem, met hare ronde oogen,
en zij kwam zoo dichte, zoo dichte, dat hij meende
haren adem te gerieken en hare schravelende tonge
te voelen langs zijn aangezichte lekken. Zijne vingers waren te bloede geschart, op den taaien grond.
Hij loech en zijne pekzwarte oogen pinkelden lijk
de sterren in den hernel.
De koe dromde hem met hare horens. Hij wilde
wijken, zijne teenen gletsten door _de klijte en hij
tuimelde achterover in den vijver. Het water spetterde _ ornhooge en viel neder lijk in eene regenvlage. Hij spartelde rond en schruwelde van benauwdheid, tot dat zijn ingekrornpen, lijf voor eeuwig
verdween onder de waterlelion.
OM. K. DE LAEY.
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wordt thans algemeen aangenomen, dat
de Germanen aan het voortbestaan der ziel
na de dood geloofden, — de Scandinaviers
hieten de ziel « fy/fa d. degene die volgt (I) — en
dat zij door het verzorgen van het lijk het lot der
ziel trachtten te verzachten. De ziel bleef volgens
hunne opvatting na den dood op de aarde in andere
lichamen voortleven, of vereenigde zich met de scharen van geesten, welke bij wind weder uit de bergen
vlogen. Soms dwaalde de fylja eenen tijd lang rond
het graf, of viel de menschen zoolang lastig, dat zij
alles volbrachten, wat tot hare rust vereischt ‘verd.
De ziel leefde zij had dan ook eten en drinken
noodig, zij nam deel aan feestelijkheden en maaltijden, zij kende het gedrag der levenden, zij voorspelde de toekomst, en vooral zij ontving de offeranden
en geschenken, welke aan den voet van den berg,
of op den boord van het woud nedergezet werden.
Deze verh( uding van de ziel tot het lichaam,
dit voortbestaan der fylja in verschillende gestalten
verklaren ons eenigszins, hoe de Germanen er toe
besloten de lichamen der overledenen met groote
zorg ter aarde te bestellen.
Evenals bij de Grieken en de Romeinen mocht
geen lijk onbegraven blijven ligken : waren er hacheET

(I) Helgakvitha Hyprvat thssonar 34-35.
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lijke tijden op handen, dan had de begrafenis onverwijld plaats, uit vrees dat het lijk door vijanden
onteerd werde of dat de fylja nooit in hare rustplaats
geraakte (Bedw. 3114) (I). Doorgaans echter bleef
een lijk eenigen tijd aan de opene lucht blootgesteld,
omdat men eerst toebereidselen tot de begrafenis
ma g en moest, maar intusschentijd hield altijd iemand
de lijkwacht, om het stoffelijk overschot tegen boozevijanden te bewaren (Bedw. 3012).
Op den vastgestelden dag trok een stoet, bestaande uit vrienden en magen, naar de plaats, waar
het lijk zich be y ond 4 : plechtig was deze optocht;
treurend, luidop weenende gingen mannen en vrouwen (Gylf. 49) (2) het lijk uithalen (Beo'w. 3138).
De beg-raaftlaals, doorgaans eenen heuvel, had
de afgestorvene gedurende- zijn leven als bij uitersten
wil aangeduid (Bedw. 3208), en de plechtigheden der
begrafenis had _hij zelf of zijn erfgenaam tot in de
kleinste bijzonderheden voorgeschreven : het kleedsel des lijks (Sig-urdkv. 59), de versiering van den.
houtstapel (Bedw en Sig. 66), de kleedij der veroordeelde slaven (Sig. 67), de plaats waar elk voorwerp
rond ,het lijk moest gelegd worden (Sig. 67).
Eer de lijkstoet grafwaarts ging, werden doorgaans al de schatten van den overledene bijeengebracht : al wat de afgestorvene lief had : wapens,.
paarden bij de Zuidgermanen (TAc. Germ. 27), elders
ook huisraad (MONTELIUS, Die Kultur 34), zelfs slay en en lievelingsdieren (Olafs saga Tryggvasonar
225; Landncimaba 2, 6 ; Egils saga 58 ; Egils saga
ok Asmundar 7) kreeg de overledene in zijn graf
mede, ten einde in zulk gezelschap geruster te kunnen\ leven (Bedw. 3214).
Het 11 k, in laken en linnen gewonden (Atl. 'ow,

(1) Beowulf uitg. D r SIMONS, 1896.
(2) De benamingen Gylf. Sig. enz. zijn verkortingen van de eddische
lieldenliederen : HUGO GERING, Die Edda, 1892.
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Sig. 59), werd op eene lijkbaar naar het graf gedragen of gevoerd, en de andere voorwerpen werden,
althans in Scandinavie en Engeland (TAc. 27), achteraan op wagens medegebracht, die gewoonlijk aan
den ingang der sterfplaats daartoe bereid stonden
(13edw. 3 217).
Het graf zelf was meestal een berg, waarop hout
en andere materialen bijeengebracht waren ; want
gold het de begrafenis van eenen machtigen persoon,
dan werden alle strijders en grondeigenaars verwittigd, dat zij tot den lijkbrand mutsaards nit alle
soorten van hout vervaardigd (Germ. 27), moesten
aanbrengen : hiermede werd een hooge houtstapel
opgetimmerd, versierd met helmen, oorlogsschilden,
pantsers (Bedw.) en tapijten (Szg. 66).
Zoodra dit alles in orde was, kwam het lijk met
onmetelijke schatten aangereden : het zielloos lichaam
werd boven op den houtstapel gelegd (Ynglinga
saga 27, Gylf. 49), het vuur er aan gestoken en
opgehitst (Bedze). 3258); want hoe hooger de vlammen
stegen, hoe rneer glorie den afgestorvene in Walhalla (d. i. de doodenhal) te beurt viel (Beo'w. 3258);
buren, vrienden en magen aanschouwden met tranen
in de oogen dien verslindenden gloed. Vooral der
vrouwen smart was aandoenlijk (Beo'w. 3264; Gylf.
49; Germ. 27). Wanneer gansch het lichaam door
het vuur versionden was, richtte men op de brandplaats zelve eenen grafheuvel op : soms maar eenen
nederigen zodenterp (Germ. 27), soms een prachtig
ged-enkstuk, waaraan bekwame knnstenaars dagen
en weken werkten (Bedw. 3274). Daarin werd de
assche van den overledene samen met de wapens,
geliefkoosde voorwerpen en kostbaarheden nedergelegd, zelfs gond en zilver — zoo zeer door de
Germanen gezocht — werden niet gespaard (Bedw.
3282 MONTELIUS, Die Kultur 34). In de Wikingentijden (8gte en 9de eeuw), toen volgens de heidensche
meening de gestorvene met ziel en lichaam naar het
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hemelsche Walhalla verhuisde, werd hem een ros
en eenen wagen medegegeven, opdat hij daarmede
naar het doodenrijk zou rijden. Aldus werd Brunhild
(Helreith, Inl.) op eenen houtstapel verbrand, terwij1
zij op eenen wagen zat met tapijten behangen. Meester en slaaf werden weleens samen op den brandstapel 'gelegd, of ten minste samen begraven. Dit
getuigen de opgegraven schedels en geraamten in
Noorweegsche graven ontdekt; alsook de woorden
van Brunhild (Sig. 49) waarin zij de hoop uitdrukt
dat vele vrouwen niet zullen aarzelen- haar in den
,dood te volgen ; Brunhild (Sig. 67) eischt dat vier
schoon gekleede slaven met Atli verbrand worden ;
en zij hëeft zelve eenige parer slavinnen doen sterven
om met haar verbrand te worden. (S4. 47). — Dat
.de Germaansche vrouw met het zielloos lichaam van
Karen gemaal levend verbrand werd is eene oude
meening (1). welke men thans met reden in twijfel
trekt . in de eerste plaats ontbreken tot het staven
dier meening volstrekt alle positieve bewijzen; en
ten tweede al onze teksten pleiten voor de tegenovergestelde thesis : Sigurd (Helleith, Inl.) wordt op
eenen houtstapel, zijne geliefde Brunhilde op eenen
anderen verbrand ; Nanna, Bald's echtgenoote sterft
van smart (Gyl/. 49) en wordt slechts na haren dood
nevens het verbrande lijk- haars gemaals gelegd ;
,Gudrun (All. Ioo) koopt voor haren overleden man
Atli een schip, doch bereidt veel later nog lijkmalen.
Slechts in Zwec'en kan blijkens _FlaleyjarbOk I, 88
het gebruik bestaan hebben, dat de koningin met
den gestorven koning begraven werd.
Zoodra de opgeworpen grafheuvel wel gesloten
was, sprongen ruiters (JORNANDES C. 16), kennissen
,en andere voorname personen te paard, en reden
herhaalde malen rond de grafstede : jammerend ver-

( I) Dr Is. BAUWENS, Geschzeden zs der Li,ikbehandeling, 1888, blz. 253.
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haalden zij al het goede door den aflijvig-e verricht,
zij vermeldden luidop zijne heldendaden (JoRN. c. 16),
en herdachten in rouwgezangen (Germ. 27), onder
het geween der vrouwen (Germ. 27) den minzamen,
irouwen makker of vorst (Bedw. 3290). Hiermede eindigde de rouw der mannen (Germ. 27).
Eenige dagen nadien werden tot lafenis der
fylja spijzen en dranken aan den voet des heuvels
nedergezet, zooals duidelijk blijkt uit de holle steenen,
welke hier en daar in het noorden rond de grafterpen zijn ontdekt (Die Kultur 173). Zelfs waren de
erfgenamen verplicht vrienden en magen een feestmaal op het graf te bereiden, waaraan dan ook de
fylja deelnam. Aldus lezen wij (Fra d auda Sinn otli)
dat Sinfjotli, de moordenaar van Borghild's broeder,
op zulke smulpartij vergiftigd wordt, dat Gudrun
(All. 72) bij den dood haars broeders bier doet brouwen , dat Attila, haar man, zijne gesneuvelde helden
op een feestmaal viert ; dat Hamdir (Guthhv. 8) zijne
moeder aanmaant een gastmaal aan de gestorvene
Swanhilde te bereiden. Hoe meer gasten op zulk
lijkmaal tegenwoordig waren, hoe meer genot en
troost de fylja er van meedroeg. Het moet ons dan
niet verwonderen dat i000, ja zelfs 1200 personen
aan de smulpartij en deelnamen, welke op het graf
van eenige Noordsche koningen plaats hadden (Laxd.
104-106). Dat ook — ten minste in de gedachte der
levenden — de fylja' s zich aan die feestmalen te
goed deden, lijdt geenen twijfel : de donkere raaf
(Bedw. 3132) d. i. Beowulf's ziel (I) meldt immers

(t) De zielen der overledenen werden oudtijds vaak als vogelen opgevat, denkelijk omdat zij gelijk vogels in den wind vliegend gedacht
werden : het Solarljod 53 spreekt van de zielen in de hel als van
verzengde vogelen ; een vogel trekt Atli's aandacht op de schoone
Sigrlinn (Helg. Hj. I Inl.); adelaars hebben Helgi's Leven voorzegd
(Helg. Hu. I, 5); vogelen waarschuwen Sigurd tegen Regins listen
(Eafne 32); eene donkere raaf kondigt den dag aan (Betow. 1841);
Sigurds dood wordt door eene raaf aangekondigd (Prot 5); Wodan
wordt door twee raven Hug in en 111-unin vergezeld.
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aan den arend hoe het lijkmaal Naar gesmaakt heeft (1).
Geen wonder dat de H. Kerk in hare concilien (2)
heftig opkwam tegen de sacrileoia, elders convivia
ad sepulchre morluorum, alsook tegen de oblationes,
quae in quibusdam loth (Saxoniae) ad sepulchra mar:

tuorum fiunt.
Ongetwijfeld vergaderden later de vrienden nog
dikwijls op het graf, om door toovergezangen de
zielen op te wekken, ze over te halen • tot het voorspellen der toekomst of tot het veropenbaren van
hun lot. Zulks meent men te moeten opmaken uit
den maatregel, waardoor de H. Kerk in Zuid-Germanie de carmine quae sutra mortuum
nocturnis horis cantantur verbood (3), alsook uit de
verklaring van Wiglaf (Beow. 3131) dat geen harpgefluister (4) de dapperen uit hunnen doodslaap zal
wekken.
Dit zijn de voornaamste plechtigheden, welke
regelmatig in de 7 de eeuw bij eene begrafenis op
het Germ. vasteland plaats grepen. Doch bij de Oudgermaansche zeelieden ging het anders toe : deze
legden het lijk op een schip, en lieten het dan op
Gods genade aan de zee , over, ofwel zij maakten
op eenen boot eenen hoogen brandstapel, legden
het lijk er boven op, en lieten het brandende schip
alleen wegvaren. Dit gebruik schijnt vooral te zijn
opgekomen in den tijd dat Odinn, de windgod,
als de heer der windgeesten, als de meester van

(I) Het lijkmaal was in de eerste plaats eene drinkfiartij : de
doode laaft zich alleen met drank (Helg-. Hu. 2, 45), evenals de
bruid van Korinthie, die in Goethe's Ballade de spijzen weigert, maar
gretig den roodgekleurden wijn opslurpt.
(2) Het Concilium Germanicum van 742; verg. Karel de Groote
en zone eeuw, uitg. 1867, blz. 90.
(3) BURCHARD VAN WORMS in Mythologie 3, 405 (decreten).
(4) Klaagliederen werden na de begrafenis niet meer gezongen
de lijkmalen reeds waren zeer vroolijk, want de tranen der overlevenden verontrustten de dooden (Held. Hu. 2, 44).
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leven en dood gedacht werd, bepaald in den Wikingentijd, toen de gedachte algemeen verspreid was,
dat gesneuvelde zeelieden door Odinn in Walhalla
opgenomen werden, om daar als in een paradijs
elkander zegevierend te bekampen. Wij lezen inderdaad in de Ilia dauda Sinnotla dat, wanneer Sinfjotli
op een lijkmaal door de walkure Borghild vergiftig-d was, hij door zijn vader opgenomen werd en
naar den zeeoever gedragen : daar werd hij door
eenen onbekenden man in een schipje ontvangen -en
spoorloos verdween hij in de verte. Die man was
niemand anders dan Odinn, die het lijk op zijn wonder
schip naar het onderaardsche doodenrijk voerde. Hetzelfde wordt van den mytischen Scild (Beow. 3o)
verhaald : na zijnen dood werd hij te midden van
wapenen en schatten op een schip gelegd en aan
de zee prijsgegeven : niemand wist ooit van hem
nog te spreken. Ook Gudrun, weduwe, (A/1. Ioo)
koopt een vaartuig voor Atli's lijk en wascht zelve
het laken waarin haar vermoorde gemaal moet gewikkeld worden. Merkwaardig- is in dit opzicht de goddelijke begrafenis van Baldr, door den boozen Hod
vermoord. De goden doen het schip Hringhorni
komen en er een brandstapel op timmeren ; Bald's
lijk wordt er boven op gelegd en verbrand : de goden
staan weemoedig rond den lijkbrand geschaard
Odinn met de Walkuren, Freyr op eenen gulden
ever, Heimdall op zijn ros; Bald's vrouw, Nanna,
sterft van droefheid ; Hermodr rijdt op Sleipnir,
Odins ros, naar Walhalla, om Baldr te doen wederkeeren : de reuzin Hyrrokin had hem daarheen
gevoerd : zij bereed eenen wolf, adders waren hare
leidsels, zelfs Thor kon de hellevaart niet beletten
(Gylf. 119). Het bericht der Yngling-a saga C. 27,
dat nevens de beschrijving van Odins begrafenis
ook den goddelijken oorsprong geeft van de lijkverbranding op een schip, werpt een helder licht
op de lijkgebruiken der Wikingen : Odinn laat zich
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doorsteken, om aan degenen, die op het slagveld
sneuvelen eene blijde woning te gaan bereiden. Odinn,
wordt op eenen houtstapel gelegd en met grooten
luister verbrand. Hij had bevolen dat men al de
schatten der afgestorvenen met hun lijk zou verbranden, omdat de dooden alzoo, in Walhalla allesi
zouden kunnen medenemen, wat zij op aarde bezaten.
Hij had de menschen ook opgelegd de assche te
begraven, of ze op een schip aan de zee' prijs tegeven, grafheuvels op den vastengrond op te richten,
en voor de voornaamste personen zelfs steenen zuilen
te plaatsen. Deze beschrijving, dagteekenend uit den
tijd dat nieuwe (christene) begrippen de heidensche
practijken begonnen te vervangen, verklaart dat
bij de Germanen niet alleen het gebruik bestond
de overblijfselen der verbrande lijken in de aarde
te begraven, maar ook — in de jongere Wikingentijden — de assche der lijken samen met de al
of niet verbrande schatten en huisraad in eenen boot
te plaatsen, en dit alles aan den schoot der zee,,
het onderaardsche' doodenrijk toe te vertrouwen.
Als nu zulk lijkschip eenigen tijd op de golven
voortzwadderde, kreeg het lek en verdween in de
diepte, ofwel het werd door de oeverbewoners bikehaald en in eenen heuvel opgesloten. Doch wanneer
de erfgenamen verre van den zeeoever woonden,,
vervaardigden zij zelven uit Steen een nagebootst
schip, i dat in eenen heuvel samen met het stoffelijk
overschot geplaatst werd. Men heeft inderaaad ten
jare 188o te Gokstad in Noorwegen een wel bewaard
schip van Wikingen uit eenen heuvel opgegraven :_
het vaartuig, meer dan twintig meters lang, bevatte
in het midden het stoffelijk overschot van eenen
vorst, omringd van sla-ven-, honden- en paardengeraamten. Ook steenen grafstederi, in den vorm van
een Wikingenschip aangelegd, werden onlangs in.
Zweden ontdekt (WEINHOLD, Altn. Leben 483).
Hier komt nu eene belangrijke vraag : begroe-
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y en de G-ermanen : Saksen, Franken, Scandinaven

ook de lijken zonder ze te verbranden? VOor -de
prediking van het Christendom zeer waarschijnlijk
niet. Tacitus spreekt uitsluitend van verbranding bij
de Zuidgermanen (Germ. 27); de Edda's en Beowulf
gewagen ook alleen van het verbranden of van het
overleveren aan de zee (Gylf. 49; Atlm. ioo, Yngl.
saga 27; Reow. 27; Hcikonar saga gdda 27; Ans saga
bogsveigis 6); de geschiedenis kent vooral de grondwet van 789 waardoor Karel de Groote na dertig
jaren strijdens de gewoonte van de lijkverbranding
bij de Saksen nog moest uitroeien; de oudheidskunde
wijst wel is waar op eenige grafsteden vol geraamten,
maar ook op eene menigte aschkruiken en graven
van verbrande lijken. Deze laatste zijn natuurlijk de
oudste; de eerste, lijken bevattende, dagteekenen
uit den Wikingentijd, toen men de lijken op een
bootje in het water liet verzinken ; ofwel uit eene
vroegere periode, wanneer vrienden en slaven met
het verbrande lijk werden begraven. Zeker is het
dat hooggeplaatste personen, in de heidensche periode, met veel luister — vooral in het noorden —
verbrand werden, en dat, met de invoering van het
Christendom, de lijkverbranding van lieverlede ook
in het noorden door de gewone lijkbegraving vervangen werd.
Treffend is de overeenkomst tusschen de Oudgermaansche, de Grieksch-Romeinsche en de hedendaagsche lijkplechtigheden. Als men ziet hoe magen
en vrienden jammeren bij het verbranden van Beowulf's lijk, hoe de twaalf rijksgrooten rond het graf
rijden en rouwzangen aanheffen, zou men wanen
tegenwoordig te zijn bij de lijkverbranding van Patroclos of van Hector, of de hartverscheurende jam-merkreten te hooren van Achilleus bij den dood
zijns vriends. Van eenen anderen kant mogen wij
nog overblijfselen van heidensche gebruiken zien in
het feit dat de erfgenamen tot heden toe den afgestorvene ringen, pijpen, messen, zwaarden, flesschen,
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regenschermen in of op de lijkkist medegeven (Alin.

,Leber 493?

KOLHER, •

Volksbrauch.... in Voigiland

44 1 ), dat zij kronen plaatsen op de grafterpen, dat
zij 's nachts, zooals in Hollandsch Limburg, de wacht
bij een lijk houden, dat zij, zonder de minste christene
bedoeling, zich na de begrafenis aan een vroolijk
feestmaal vergasten (WUTTKE, Aber,glaube§ 740-747).
Eene zaak vooral staat vast : de Oudgermanen
eerbiedigden de lijken, de lijken der vorsten wellicht
meer clan andere; zij toonden eene zekere naastenliefde met de ziel to willen helpen door het verzorgen
van het lichaam; zij geloofden misschien niet aan
de verrijzenis des vleesch op den jongsten dag —
de voornaamste reden, waarom de christen de lijken
eerbiedigt maar dan toch aan de -onsterfelijkheidder ziel, aan de belooning van het goed, aan de
bearaffing van het kwaad, aan de hulp, welke de
levenden aan de overledenen altijd kunnen en moeten aanbieden.
JOZEF JACOB S.

EZZEMEEZZIEZ
...

ET INTRABAS PRO EIS. »

Aug. Confess. lib. IX. Cap. I.

Vol dierlijk doen en boos verlangen
Door lust en hoogmoed voortgeteeld,
Droeg ik in 't duister hart, verbeeld,
Een nest van worrnen en van slangen.

4(

Uw greep heeft al 't gebroed gevangen,
0 Heer, gereinigd en geheeld
Mijn harte, door uw rust omspeeld
En rijk met Uwe liefde omhangen.
Mijn Jesus, dan kwaamt Gij er binnen,
Een wellust, zoeter dan al 't zoet
Dat ooit bier harte streelde of zinnen,
Een heller licht, dan zonnegloed
Eel' hooger eer, dan 't hoogst gemoed
,Ooit mag aan aardsche kronen winnen. »
Kan. EUG. DE LEPELEER.

GEDICHTEN.

Heide.
c Vriend, zegt ge, toon mij eens die hei in uw gezangen.
Kom liever zelf eens mee en zie met oog en hert,
en antwoord, 't geen„ ge daar hebt binnen U ontvangen
was 't mooglik dat dit juist met inkt geteekend wend :
Niet slechts die bruine zee met blauwheid overhangen,
dat gele zand, het ven, de toren in de vert',
maar ook dat heerlik Licht, dat voelen op uw wangen
als eenen grootschen zoen, maar ook die blijde smert !
De smert ! omdat het lijf de ziel niet been laat rennen
den leeuwerik voorbij, om ginder diep, to kennen
de Liefde, en Waarheid, die heur in het wezen riep.
De blijdschap! daar de ziel thans heure forsche pennen
gevoelt, die van deze aard haar zullen henenmennen
dien breeden koepel door, in Hem eens die heur schiep,

Droom.
Dit droomde ik dezen nacht : Mij vo:gden door de straat
kwajongens die den naam van mijn beminde huilden,
— waar haalden zij dien Loch?
terwijI ze mijn gelaat,
al dansende van vreugd, met zand en slijk bevuilden.
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En al de menschen, luide lachten om die daad
raasden verzen die voor Heur in mij nog schuilden,
rof die ik Heur reeds schonk ; en 't scheen me bij dien smaad
,dat vol van kokend bloed bier al mijne aders puilden.
en

— o Wonder, 'k heb toen plots geheel die stad zien zinken,
al haren spot en zang meedoogenloos, verdrinken,
mij voelen vlotten daar in nooit gekende vreugd.
'k Heb uit die zee opeens heur stemme hooren klinken,
Heur zelf vol zonnegoud als een sireen zien blinken,
haar lippen bier gevoeld ! — Dit doet me nu nog deugd.

Het Kasteel van Hoogstraten.
't Rijst uit zijn wallen op als macht in steen gesteven.
— Zijn rijke en fiere graaf was thuis aan ieder hof;
der damen blonde vlecht was met briljant doorweven ;
en 't land zoo ver ge ziet zong buigend 's graven lof.

Rijst uit zijn wallen op als macht in steen gesteven.
Bewoners kwamen thans, maar barvoets, zwart van stof,
niet slechts de vagebond door honger voortgedreven,
doh ook de booswicht, wien des lands gerecht reeds trof.
't

Hun dagen kruipen om zoo lui als hunne nachten ;
dan gaan ze, keeren weer; tot ze, beroofd van krachten,
eens zullen sterven hier, als waar"t hun ouders huis.
.... 't Is of ik schimmen zie, me dunkt ik hoore klachten :
4 Ach! Waarom niet, o tijd, ons heerlik slot verkrachten,
a tot grootsche puinen of vernietigen tot gruis!... »

+
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Leuven gezien van den Cesarsberg.
Daar hebt ge heel de stad een griezelend gezicht
die vuile mozaiek van muren en van daken,
waaruit een torenspits het hoofd wat hooger richt,
een schouw heur dampen spuwt op 's hemels blauwe lakent
Die blik verheft geen ziel. — En knijpt ge de oogen dicht,
het schijnt ge zit daar bij een snorkend dier te waken
dat rillend van de koorts voor uwe voeten ligt
en somtijds steent en kreunt daar het geen rust kan smaken.
Ei keer uw blikken om en laat ze daar verpoozen
op donzen velden die een zachte wind komt koozen
en, golven doet ter kim te loor in 't domlig blauw.
Hoor hoe de nachtegaal zijn smachten plots komt loozen.
Is dat geen liefdelied, een krans van versche rozen ?
Natuur wat zijt ge schoon!
Stad gij zijt, stikkend nauw.
LAMBERT JAGENEAU:
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V.

R. A. v. KERKHOF E heeft bij C. A. v. Langenhuysen

te Amsterdam een bundel verzen uitgegeven in een
statig gewaad, licht-bruin, met zonnebloemen doorweven, en met den statig-deftigen titel voorop : een Roomsche
Lier. Over dien titel was nog wel het een of ander te
zeggen, maar taal- en zedekundige aanmerkingen laat ik
liever aan meer bevoegden. Ik wil enkel over F. A. v.
Kerkhoff en over zijn verzen spreken.
Fr. A. v. Kerkhoff is een zeer talentvol man, die zich,
op velerlei gebied heeft onderscheiden. Hij is een hartelijk
volksspreker, een geestig courantenschrijver, een schrander
historiezoeker, een verchenstelijk volksnovellist. Hij is nog
veel meer : hij is een man van geestdriftig beginnen, van
bezielend beminnen, van doortastend volharden. Hij heeft
veel en allerlei gewerkt en tot stand gebracht, niet minder
in de stilte van het geheiin, dan in de drukte der openbaarheid. En z66 behoort hij tot die wel niet breede, maar
toch hechtvaste strijdbende onzer verdiellstelijke katholiek en,
die als de Joden in Nehemias' till houden met de eene
hand het zwaard, en met de andere bouwen de stad!
Doch F. A v. Kerkhoff heeft een gebrek, (wie heeft er
geen ?) n1 hij n akt verzen ... of liever : na ze- gemaakt te
hebben, verzamelt hij ze bijeen, en hij geeft ze uit, en schrijft
er een inleiding bij, wier kloek en keurig proza, nog kloeker
en keuriger klinkt, als men daarna de verzen lezen moet...

Aldus opent F. A. v Kerkhoff 0. C. zijn bundel verzen
« Deze verzen zijn nog verzen van de vorige eeuw.
Niet slechts in den letterlijken zin; maar vooral in de beteekenis, welke het gewone spraakgebruik der laatste twintig
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jaren-aan die uitdrukking gaf. Van de vorige eeuw. Dat wil
zeggen : deze ve'rzen zijn, hoewel geschreven na 188o, , niet
-van onzen tijd, nu, meer nog dan in den bloeitijd van den
Nederlandschen Spectator, door de « artiesten » die zich
de baanbrekers voor « de literarische beweging van na 8o
noemen, en door de « artistiek-aangelegden », die de moderne
artiesten - -zonder eenig voorbehoud lauweren, de dichtkunst
geacht wordt dan eerst kunst te zijn, wanneer zij bepaaldelijk om haar zelf beoefend wordt. Ze zijn nog uit den
tijd, toen geen muzenzoon het in, 't hoofd kreeg, alleen
deze uitspraak als wettelijke op te vatten en na te leven, -de_
scherts der klassieken — dat den dichters alles geoorloofd is.
De modernen — verondersteld, dat zij zich verwaar7
digen een bundeltjen van de vorige eeuw van binnen te bekijken, de artiesten en de mee-genoemde artistiek-a-angelegden, die. zich vermijden in hun « Meditatie », hunc Adoratie », hun « Liefdeverzen », zij zullen hier -geen
streven naar hun « subliemiteit ›>, geen nadoen hunner
« woordkunst », geen verliefd- zijn op hun « technick » in
vinden. Geen pogen tot achterhalen hunner « visie », al
gelijkt zij veel op het verrukkelijk : ik zie, ik zie, wat gij
niet ziet, uit_ onze k- inderjaren ; geen jaloersch- zijn op hun
« extaze geen nabootsen hunner « impressies ». Geen
schijn zelfs van eenigen -invloed hunner poeteit in deze
verzen, die de « Ars poetica » der ouden nog niet uit den-

tijd verklaren en, eerst na strenge naleving harer wetten,
zich de vrijheden veroorloven, welke zij ter wine' van meerdere zoetvloeiendherd toestaat. »

Tot hiertoe, en niet verder ! Want wat er volgt, is na al
de betoonde majesteit, niet meer dan een schrale aalmoes,
die deze Muzenzoon van de vorige ceuw aan_ die arme en
onnoozele modernen wegschenkt. Hij « zal steeds het goede
in de « beweging » der modern en, het priizenswaardige in
hun literarischen kunstvorm behoorlijk erkennen en oprecht
waardeeren ». Schrale aalmoes, geschonken met afgewend
gelaat en kalmen blik ten Hemel, waarin dankbaarheid straalt
voor de wijze bezadigdheid, die hem bewaren zal een klant
te worden van « het door Fokke Simonsz beschreven magazijn
van Apollo », waar die modernen in- en uitloopen
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Men kan nu denken van deze inleiding wat men wil, maar
erkennen moet men, dat de kritiek, die deze Muzenzoon der
vorige eeuw over zijn eigen verzen geeft, alleszms juist is.
Inderdaad deze verzen zijn geen verzen van onzen tijd.
Ze missen alles, wat onze tegenwoordige verzen in over'vloed
bezitten .... Er is geen zweempje van medidatie in, geen glansje
van adoratie, geen vonkje van liefde. Subliem willen ze niet zijn,
en ze zijn het ook niet. Woordkunst is er evenmin te vinden
als gedachtekunst. Hun techniek r is die van Wap cum suis
® de naneefjes van Bilderdijk en da Costa; en voor kunstenaarsvisie heeft hun dichter heelemaal geen gezicht. Jaloersch
op extaze behoeft hij ook niet te wezen : als deze Muzenzoon
nog in extaze geraakte, kwam er van zijn verzen niets terecht ...
En bepaaldelijk zijn deze gedichten zonder eenige impressie,
zoo van de kant des dichters als des lezers .... Alleen de
strenge naleving van de oude Ars ppetica, waarop even geroemd wordt, is ietwat te sterk gezegd, al is het goed gemeend :
even als de meerdere « zoetvloeiendheid », die noch meer,
noch minder is, wij1 ze geheel en al ontbreekt.
Inderdaad, F. A. v. Kerkhoff is een uitstekend verzenkeurder, en ik zou hem aan durven bevelen aan de Redactie
onzer Studien, die zich ook bewegen op letterkundig gebie 1...
In geval deze Studien nog eens het Jaarboekje van Thtim
moeten recenseeren, kon deze Muzenzoon goede diensten
bewijzen.
Nu moet ik gaan bewijzen, wat bier zoo bond wordt
beweerd. Maar het zijn altemaal negatieve dingen, en te
bewijzen, dat er jets niet is, vooral in verzen, behoort tot
het moeilijkste, wat een kriticus onderneemt. Ik citeer b. v.
het volgencle uit \ ers : « Maria Magdalena >>
. Maria! » klinkt het nu. Haar oogen,
Belernmerd in 't gezichtsvermogen,
Zinn vaster op dien mensch gericht,
Wiens stem zoo lieflijk de ooren streelde,
Terwiji een hemelglimlach speelde
Op zijn volheerlijk aangezicht.
Zij ziet„ herkent, zij lispelt : « Meester! »
En zwijgt. Hoe liefde ook haar begeester
Toch alles zegt dat èêne woord!
Aanbidding, eerbied, zelfverneedring,
Bewondring, blijdschap en verteedring,
Zij smelten saam tot an accoord!
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En ik beweer : dat hier alles ontbreekt : diepe overweging van het zielroerend Evangelieverhaal : anders zou
men iets bemerken kunnen van die overweldigende adoratie
en liefde saam, in dat veervallen van Maria -aan Jesus' voeten
met dat eerie woord : Rabboni (hier « Meester >y); anders
zou niet de -eenvoudige subliemiteit van dat Rabboni verdronken zijn in de zee van woorden, die altemaal worden
uitgestort om toch maar tot een « accoord » te komeri...
Ja! ik beweer het, maar zelfs met deze verzen in mijn hand
bewijs ik het niet aan Fr. A. v. Kerkhoff, die van geen
visie », en geen «- impressie », en geen « woordkunst
weten wil.
Een ander voorbeeld, 't Is een ontboezeming over Bethlehems kindermoord.
O Bethlehem, van Juda's steden
Het puik door d'engen beestenstal,
Die Jesus Christus tengre leden
Ten hof is in dit tranendal ;
O Bethlehem, wat droevig duister
Doet in vertwijfeling u staan,
Als waar niet u des hemels 'ulster
Het licht der wereld opgegaan!
O Bethlehem, hoe slaan de stormen
Uw teerste bloemkens roekloos af!
Hoe werpen- ze onbesuisd den wormer
Een lentelekkernij in 't graf!
TerwijI, ‘ o Judas' puik, uw gaarde
De levensboom van Eden schiet,
Die heulsap van onschatbre waarde
Nu tegen 't gif der slang ons biedt!

Fr. A. v. Kerkhoff zal niet zeggen, dat lk zijn zwaksteverzen uitkies : ik voel, deze verzen-zijn hem lief. Des te
meer spijt het mij, dat ik er iets ongunstigs over beweren.
ga... Ik maak nu geen aanmerking over dat Haar 't schiint
geliefde « puik », dat ik hier een zeer wanklinkend woord
vind; geen aanmerking hoe iets « ten hof » kan zijn voor

tengere leden, geen aanmerking op de mij onbegrijpelijke
zin : « terwijI uw gaarde de levensboom van Eden schiet
maar ik wit alleen vragen aan den dichter : heeft' hij nu
inderdaad gezien, gezien, duidelijk voor zijn geest, de beelden die hij hier gebruikt ? Maar wat heeft dan gezien ?
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Bethlehem in het duister? en toch Bethlehem tegelijk in het
licht der wereld, hemels -luister nogal? Hoe is het nu :
donker of niet donker?.... Lijkent dat ook niet veel op,
het verrukkelijk ! ik zie, ik zie, wat gij niet ziet, uit ooze
kinderjaren ? .....
En welk verband is er tusschen deze twee elkaar volgende coupletten?
In het eerste is Bethlehem een persoon, die vertwijfelt,
in het tweede een tuin geworden, wiens bloemkens doorstormen worden afgeslagen. Waar is nu de overgang te vinden
tusschen deze twee geheel verschillende verbeeldingen ? Van
Bethlehem zelve gaat toch niet uit haar aard de impressie
van een persoon en tuin te gelijk 2 En waar ik dan eerst
de emotie voel, als ware Bethlehem een vrouw, die in het
duister vertwijfelt, hoe, waardoor krijgt mijn bewogen geest
ineens het gevoel als zag ik een tuin ?...
Zoo durf ik beweren, dat noch het een noch het ander
door den dichter is gezien, dus ook niet gevoeld, dat deze
verzen dus geen verzen zijn... Maar ik bewijs het -toch nooit
aan F. A. v. Kerkhoff, die zelfs niet pogen wil te achterhalen, wat visie is, en zelfs niet eens impressies wil « nabootsen ».
Een derde voorbeeld. De titel is :
Aan den Ned. R. K. Volksbond op zijn plechtig gevierden rod"
verjaardag.
Hoe, viert ge uw lustrum reeds met plechtig jubileeren,
Kunt ge in verpoozing al op uwe lauwren teeren.
Gij tien... tien jaren oud ?
Beteekent dat dan jets? Of zijt gij zelf verwondeid,
Dat trots uws vijands wensch, u dikwijls toegedonderd,
Gij nog niet gingt om koud ?
Men heette u immers staag een kindjen, doodgeboren!
Of, levend, wat misschien een jaartjen was beschoren,
Maar dan zou gaan am zeep!
Alwel, ge zijt er nog–, en kranig opgewassen,
Kunt gij, tienjaarge knaap, flink op Uw tellen passen,
Bij handslag wakker, leep.
Enz.
■• ■

Nu kunnen we dadelijk toegeven, dat hier zelfs « de
schijn van eenigen invloed » der moderne poetiek is buiten
gesloten, maar dat « de Ars poetica der ouden in deze
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verzen zoo schitterend uitblinkt, en dat hier sommige vrijheden, als b. v. verzen van enkel een lettergrepige woorden,
zoo bijzonder de zoetvloeiendheid bevorderen, zou ik niet
durven beweren. Doch F. A. v. Kerkhoff beweert het in zijn
voorrede, en wat geeft het me nu, verzen aan te halen tegen
hem, die meent, dat de dichtkunst met om haar zelf beoefend
moet worden, maar dat zij in het gebruik de beste en de
goedkoopste blijkt van alle kunsten, om bij gelegenheid
jubelkronen te verzilveren of te vergulden!

Z66 dat ik besluit niets te bewijzen, maar het alleen
bij mijn beweringen te laten. Wat er wellicht in de vorige
bladzijden bewijsvoering mocht zijn, neme de goedwillige
lezer als een proeve, die eenigszins vermoeden doet, -welk
<een breed artikel geschreven ware, als ik bewijzen , ging! Ik
mOest dan den ganschen bundel aanhalen.
- Behalve het , eerste vers. Dat haalde ik dan niet aan.
Want- dat vers zou waarlijk doen twijfelen 'aan de juistheid
der inleiding.
Inderdaad het Meest verrassende van deze uitgave is
-wel het yolgende coeplet, dat toch wel degelijk in deze
bundel der vorige eeuw wordt ovonden. 't Is ,K bij 't krieken
van den zomerdag » :
■. ■

Al-leven heft en juicht!
Hier kweelt een leeuwerik zijn morgenliedje teeder,
Klapwiekend hoog en verre en strijkt, zich wiegend neder,
Will 't wilgentakjen buigt.
Daar rent een tjilpend choor in dartel, jolig stoeien,
Nu ciwrlend in de wei, dan,, plots door ',t vroolijk loeien
Van 't grazend rand verschrikt, krioelt het op de vlucht
En geeft het grow. concert, breed reiend in de lucht.

0 dat leelijke duiveltje van spotternii ! Die doet nu op
,eens ten zeer ondeugende gedachte, door mijn geest dartelen.
Ik denk aan die moderne dichters, en durf ze vergelijken
met dat « tjilpend choor », En ik zie ze verschrikt door.... (maar
dat vul ik niet ,in) ; krioelend - op de vlucht gaan, en.... des,
,alniettemin en evenwel nochtans
En geeft het groot concert, breed reiend in de lucht.
B.

AntAtMnt**
MENSCHEN EN BOEKEN
Verspreide opstellen, Dr.
(4 reeksen)

SCHAEPMAN

ENTEDER kent Schaepman als dichter; allang is hem zijn plaats

voor de onsterfelijkheid nevens da Costa ingeruimd. De genius
die daar waken zal over zijn roem, zal den naneef een-marmeren papyrus ontrollen met dees namen erop, en nog ander misschien :
De Paus, Vondel, de Pers, De Eeuw en haar Koning, Parijs, Napo.
leon, XVI Juni MDCCCLXXV, O'Connell, Lamartine, Aya
Maar niet enkel als dichter heeft hij zijn blijvende plaats in 't Pantheon onzer Letteren. De zonnestraal van Schaepman's genie is door
het prisma der Hollaudsche en katholieke toestanden gegaan. Een van
de zeven kleuren is zijn poezie. De pracht der andete geeft hij ons
in Menschen en Boeken. » Dat deze tot nog toe minder het oog
der menigte troffen, is niet de schuld aan Schaepman zelf.
Redenaar, staatsman, wijsgeer, theologant, historicus, criticus, polemist uit die vier_reeksen aMenschen en Boeken s thans verschenen,
rijst een reus op voor ons van alles omvattende geestesontwikkeling,
die op den adelbrief van zijn verbazende veelzijdigheid den forschen
stempel heeft gedrukt van een stalen wilskracht; van een alles trotseerende karaktersterkte; van een gloeiende geestdrift voor het Ware, het
Schoone, het Goede ; van een Titanspoging tot het veroveren van een
groot levensideaal.
Men neme 't me niet kwalijk dat ik met angstvallig weg onderzoeke het een opstel voor en het andere na, juist in de volgorde, waarin
Schaepman ze stelde. Ik heb vooreerst nog geen vrede met die allerwetenschappelijkste methode onzer eeuw, die een tropische plantenweelde
doorwandelt, niet om het hart op te halen aan Gods heerlijke natuurr
maar om aan iederen boom of struik een dor plankske te slaan, met
de Latijnsche namen erop van klas, orde, familie, ras en geslacht.
De aard dezer opstellen geeft echter te duidelijk een logische indeeling aan de hand, dan dat ze straffeloos zou worden versmaad ; we
hebben opvolgenlijk met studies te doen, die ik, naar gelang hun
sprekendste tint, letterkundig, politiek of godsdienstig zal noemen. Voor
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de rest is er geen gemakkeNker en zekerder middel om eenheid
dit overzicht te brengen dan Schaepman's leven zelf tot leiddraad te
semen.
't Was een heuglijke dag -voor Nederland's Muze toen Schaepman
in Juni 187o na twee jaar uit Rome terugkeerde. Sinds '66 kende
men hem : toen had hij met a de Paus a,\ zijn a coup d'essai een coup
de maitre geleverd. Tot '68 zond hrj als met de koorts op het lijf
gedicht op gedicht de wereld in. Daarna was hij heengereisd, 24 jaar
oud en beladen met roem, naar 't Vatikaansch Concilie en om den
Roomschen doctorshoed. Thans kreeg zijn Holland hem weer.
Zijn bisschop wees den dichter-theoloog terstond den leerstoel van
Kerkgeschiedenis aan in 't Seminarie te Driebergen. 't Zal niemand
verwonderen dat Dr. Schaepman die katheder wat nauw vond; - meer
dan vroeger moest de adelaar zijn vlucht hebben, want zijn wieken
waren door zuidergloed gestaald. Vermoeid, zou hij komen uitrusten
op zijn horst, en geschiedenis doceeren. Zoo werd hij in '70 lid der
redactie van a de Tijd a, waarin men — 't zij niet gezeid tot blaam der
anderen — al dadelijk erkencle aan dichterlijken gloed en rijkdom -van
taal wat er kwam uit zijn pen'; zoo stichtte hij in '71 met Dr. Nuyens
zijn tijdschrift De Wachter dat drie jaar later a Onze Wachter a
werd.
Veertien jaar lang heeft Dr. Schaepman met reuzenkrachten gesjouwd
in dit prachtige- _periodiek van zoowat Boo dichtgedrukte bladzijden
's jaars ; menigen -jaargang vulde hij zelf voor meer dan de helft.
Met een dankbaar hart zien we hem thans in a Menschen en Boeken
zijn opstellen int de twee Wachters verzamelen. Verreweg het grootste
getal van zijn schatten ligt nog in die goudmijn begraven ; ook uit
andere tijdschriften en dagbladen moeten er worden opgehaald. 't Is
ons beste hoop dat alle eenmaal hun plaats vinden in latere reeksen
van de verzameling. Dan zullen in ons bibliotheken de_a Litterarische
Fantasien en Kritieken a van Busken Huet hun pauwestaart wel wat
inkrimpen mogen.
Daarmee slaan we de l e reeks op.
't -Was in_ 1872 op het Taal- en Letterkundig Congres van Middelburg dat Schaepman voor het eerst ten aanhoore van Noord en Zuid
als redenaar optrad, met een voordracht over da Costa. Voor de meesten
moest zijn verschijning daar een verrasaing Wezen : want hoe welklinkend toen ook al zijn dichtersnaam was, slechts weinigen kenden den
man persoonlijk. Daar stood hij op 't yerhoog, de , stoere here], gegroeid
uit den echt Hollandschen jongen van Hildebrand, een reuzengestalte,
_als uit een rots gekapt, als gegoten uit ijzer ; dat moest hypnotiseerend
werken : die jongeling met zijn bonkigen, a koperen hop, als die van
Gladstone of Cuvier; met zijn kaki' schedel, waarvan 't vuur van 't genie
de haren voor den tijd had verslensd en weggeschroeid ; die Herkules
der spieren, waardig hulsel van den Herkules der gedachte, die daarin
isteek t.
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Wegens 't gevorderde uur vroeg de voorzitter Beets aan de vergadering, voor Schaepman 't gestoelte beklom, of men de bezigheden
tot den volgenden dag zou verschuiven. Eenieder stemde voor de voortzetting. Mr. Is. da Costa dreunde 't uit Schaepman's mond als klokkenklank door de zaal. 't Was een rede als een bladzij uit de Veropenbaring, uitgegalmd door een bazuin die een wereld moest wekken.
Al ontbreekt hier Sch. 's stem aan 't geschreven woord, toch wolkt
,daar nog zoo'n bezieling uit op, dat enkel bid 't lezen als elektrische
schokken jagen door 't lijf : Gij hoort het, (da Costa's) geloof is geen
berustend aannemen, geen zielloos belijdend naspreken des woords.
• Het is hem kracht, levenskracht. Niet wat men heeft goedgevonden
. eene godsdienstige overtuiging te heeten; eene meening, waaraan het
• versi and vasthoudt omdat het voor het oogenblik niets beters heeft
• en bet vinden altijd de moeite van 't zoeken niet loont. Het geloof
• is hem het eerste en laatste woord der historie, het woord dat in
de jubelpsalmen bruist en door de stormen dreunt, dat het ruischen
• der tranen en het plassen van het bloed bezweert en alle tonen van
• bet rnenschenleven, van het Leven der menschheid in een ontzaglijk
Eere zij God, den Vader, te samenvat.
'k Wou dat ik had kunnen lezen op de wezens, toen Schaepman
zoo sprak.
Dat Sch. verbeelding te over bezit om een geniaal dichter te vormen,
konden die, welke 't nog niet wisten, daar hooren :
. Eea groot karakter was hij, deze dichter, een man vol van levensvastheid, die in zijn levensvolheid haar kracht vond en haar bestaan.
• Scherp en hoekig als rotsen, — ja ! Maar zonder haar scherpe hoeken
en steile wanden zou de rots de stralen der zon niet doen weer« kaatsen over geheel de vlakte been, als een reusachtige diamant met
duizenden facettes geslepen door den machtigen tijd. Maar zonder die
• scherpe hoeken zou de rots de spleten derven, waarin zij de winter« sneeuw bergt, die straks door den adern der lente wegsmeltend tot
• voedster wordt
. . ..... . . . . der jonge rivieren,
Die frisch altijd Jong half een wereld doorzwieren,
En kussen de steden gestrooid aan heur zoom,
En schomlen de maan en 't gestarnt op heur stroom .
Tot slot wees de redenaar met een vuist, trillend van geestdrift, op.den Zeeuwschen Leeuw. Schaepman kon heengaan van zijn Congresmaats — rneerendeels vijanden op godsdieristig gebied — met een overtuiging niet ongelijk aan die van Breydel na 't gevecht met Leroux :
Gij hebt den klauw van den leeuw gevoeld. »
Ook had de geestige Beets een fijn complimentje voor hem :
wensch de vergadering geluk met het zoo even door haar genomen besluit,
want wie is er nu die weet, wie die verlangt te weten, hoe veel of hoe
weinig minuten Dr. Schaepman gesproken heeft. » (1)
(a) Handelingen van het XII e Ned. T. en L. Congres te Middelburg, bl. 121.
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Van dit Congres moet Sch. de beste herinneringen hebben bewaaard
oor zijn redevoering heft hij eenige zeer fraaie,- jolig speelsche bladzijden gevoegd over de drie schoone dagen, toen in" Zeelanddoorgebracht.
Naar aanleiding van den dood van Koets schreef Sch. over dichter..
lijke naturen, ettelijke regelen lijk men er-niet 'wed' behoeft te leveren,
om als stijlist een gansch eenige plaats te veroveren. a Er zijn eenige
dichters die verzen schrijven » een welsprekender getuigenis van het
Multatuliaansche woord zal men bezwaarlijk vinden.
Veler hebbenver de Genestet geschreven. Er zijn namen te noemen
als Busken Huet, Zimmerman, Pierson, Tiele, Pr. Jonckbloet, ten Brink,*
en — last not least — die Willy uit het a Nieuws van den Dag » van
4' Juli '86. Geen enkele heeft zich zoo wdardig en zoo schitterend als.
Schaepina,n- van zijn taak gekweten. Hoewel Busken Huet zich zelf had
verwittigd dat er bij den dood van zoo 'n lieven vriend niet viel te
declameeren, heeft hij zelden in zijn leven meer gedeclameerd dan over
de Genestet — of 't zou moeten in zijn gioote (en toch zoo kleine)
studies zijn, als die over Milton-b. v. Aan den anderen kant heeft pastaor
Jonckbloet een brochuur - arigstvallige casuistiek geleverd, en zijn « Wees
op uw hoede tegen de Genestet gepredikt als ware hij de duivel in
persoon.
Waar de pater Jezuiet onder 't gewicht van overdreven geweterisbezwaren getuigt dat het hem sombere ernst is, neetnt priesten Sch. het
wat luchtiger op en gemoedelijker. De Genestet is dichter, een lievelingsdichter zelfs voor Nederland is hij, en zal hij zoo gauw niet ophouden
te zijn.. de G. 's meesteischap ligt in het velfraaien van het natuurlijke,
het gewone, het bijna alledaagsche. » Zijn 'genre is a het Hollandsch
binnenhuisje en het Hollandsch landschaP-aquarel. Als humorist lokt
hij door zijn ingehouden tranen » een_ vergelijking met Cremer uit. Zijn
taal is rijk, bevallig en geestig. Geest tintelt door dat alles, een schalke,
• fijne geest, die zich niet achter ondoordringbare gordijnen verschuilt,
• maar op en neer zwevend als een gevleugelde Elf, soms heur lachjes
a achter een sluier van goudwaas lacht, een sluier, die ons haar zilverew
a geschater niet verelooft. »
Maar als denker is hij door Schaepman gewikt, gewogen en te licht
bevonden. a De fraaie vorm had wel Bens beter kunnen besteed worden
zegt Sch. te recht. Daarom zijn er grooter dichters dan de Genestet, en de
prachtige wijzn waarop de beoordeelaar flit zegt is daarvan een bewijs
ten bate van hem zelf : a Het rnag betwijfeld worden of het echt mensche
hike van de -Genestet daarin bestaat, dat zijn ideeen in de atmosfeer
zweven, die voor een beschaafden past. Vordert dit echt menschelijke
Diet een weinigjen meer ? Waarachtige poezie verheft den mensch, haar
woord jaagt een trilling door zijn Borst, het vaart over de ziel als een
zware bui over 't bloemperk, de bloemen buigen het hoofd en sidderen,
maar straks als de storm heentoog en de zon weer verschijnt, dan heffen'
zij het op en in het sidderende kelkjen glanst een pare]. »
Over Bosboom-Toussaint heeft Sch. woorden gesproken, die getuigen
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dat een ernstig denker -zich ten voile met een romanschrijver verzoenen
kan. 't Zal ook- moeilijk wezen in om_ 't even welke letterkunde een
schrijver aan te wijzen die het vak der romans zoo ernstig als Mevrouw
Bosboom heeft opgevat. Krachtige kunst heet Sch. de kunst van deze
romanciere, inzonderheid in haar . Delftsche Wonderdokter. > Dit haar
werk munt uit boven vele van haar gewrochten, omdat hier het protestan.
tisme haar minder parten heeft gespeeld, a omdat de verbeten woede
tegen de menschelijke natuur heeft plaats gemaakt voor medehjden en
sympathie. . Ze is minder ontstuimig dan vroeger ; er is meer a klassische
Ruhe . in haar gekomen. In het teekenen van karakters kan men gerust
zeggen dat deze vrouw in ons letterkunde haar weerga niet vindt. Dat
echter ook deze zon vlekken heeft, is te leered nit een zeer lezenswaard
opstel van Van der Waal in Noord en Zuzd indertijd verschenen (1). Men
kan het zeer goed niet op alle punten eens zijn met Dr. Schaepman en
de hevig protestantsche e Graaf Pepoli . of a Het huis Lauernesse a
b. v. voor 't minst zoo 'n krachtige kunst vinden als a De Delftsche
Wonderdokter . of a IVlajoor Frans . — al is ook de Sixtus V uit eerstgenoemde werk totaal in den grond geboord door Schaepman's opstel
. Een groot Man . in de Wachter '71 — toch zal men moeilijk een
kreet van bewondering onderdrukken, waar hij betoogt dat de echte
kunst in 't Protestantisme met is te vinden.
Met dat al vinden we 't zonderling hoe een stijlist als Sch. geen
enkel aanmerking op Bosboom's taal heeft te maken. Ook hij kan
toch niet anders dan bejammeren dat de geniale vrouw ons Nederlandsch zoo den nek heeft gekrookt.
Het mag onbegonnen weak heeten, in minder dan een lijvig boek
te zeggen wet behoort over dien Alberdingk Thijm, die 40 jaar lang
heeft gewerkt en gezwoegd op alle literarisch gebied, en gewoekerd
met zijn gaven ; in om 't even hoeveel boeken rekenschap te geven
van alle verschijnselen uit dat krachtig en vruchtbaar zieleleven.
Aan dien a elephant litthaire ., zooals Taine zulke mannen noemt,
heeft Dr. Sch. in '76 een studie gewijd, z(56 krachtig en deep dat ze
in haar 40 bladzijden bijna vervullen komt 't geen ik daareven zoo
goed als onmogelijk achtte.
Thijm is de incarnatie van de katholieke kunst. Het kunstbegrip
van Alberdingk is breed als de wereld, oneindig als God, en daarom
ook geen kunstbegrz_p Meer. Want tracht het maar te bepalen : Daar
liggen honderden opstellen en kritieken wesquaestie van zijn hand;
visch me daaruit eens een strenge definitte op van de kunst : Schaepman
zelf kan het niet, omdat Alberdingk het niet kon.
Dat hij in zijn levenslied aan de Kunst een paar maal niet volop
in de Katholieke meat heeft gezongen of van den toon is geraakt,

(t) Noord en Zuid, 13 e jg. bl. 502 en vlgg.
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werd reeds meer opgemerkt. Pst. Jonckbloet zegt Ik acht mij verplicht er met nadruk op te wijzen dat de volheid der beteekenis van
(Alb. 's) geestdriftvolle woorden een argeloozen lezertot vergoding _cler
Schoonheid zou kunnen verleiden, en in onnadenkende hoofden ver.
warring stichten tusschen kunst en godsdienst (I) » en in 1882 is Schaepman zelf in belang van de kdtholieke kunst tegen Albetclingk in
't krijt getreden. De strijd liep over het tooneel. In zijn K Menschen
en Boeken heeft Sch. de stukken, daarop betrekking hebbend, niet
opgenomen. K Ik geloof niet, zegt hij, dat iemand er lets bij missen
zal. >, In die meening deel ik niet zoo'rt polemiek is waarlijk van blijvend
belang, niet enkel om haar critische juistheid en _kracht, maar ook om
haar meesleependen vorm. Sch. vergeve mij derhalve daar een woord
over te reppen:
De zaak was deze. Van Deyssel had in de Dietsche Warande, Octob. '81 geschreven over de Eer der Fransche meesters ‘) waarin Moliere
en Hugo en Dumas op eenmaal door en door zedelijke schrijvers werden.
Daarop had Sch. met een lang artikel in e de Wachter » geantwoord
het geed Recht der kathol. krztzek, waarin hij den jongen eens flink
de les- spelde.- Wederwoord van V. --D. Wederwoord van Schaepman.
Maar nu kwam Pauwels Foreestier in een brief aan den Redacteur der
Warande zich bemoeien met dien strijd. Die nam van Deyssel als een
petekind onder zijn hoede; de wezentkike betrekking tusschen de wezenlijke personen is. nog nauwer, men weet het —. Wat K Louis » schreef
is waarheid ipse dico, wat weet die andere daarvan -af. Maar aan
den Heer Foreestier werd vanwege then andere een brief gezonden :
Nog, over de Tooneel-queest'ze. Hemel ! 't bleek Ncluidelijk hij moest
er toch rneer van afweten, dan Pauwels wet dacht! Die zure boterham
is dan ook hij Alb. van zijn gansche leven niet heel en gansch verteerd
geraakt. Had 'Thijm in '82 geweten dat diezelfde Van Deyssel in '87
Liefde zou schrijven, hij zou zeker Louis-» liever een plets hebben
gegeven dat het klapte door de gansche Dietsche Warande!
Maar niet langer naar 't strooike gezien in het oog van -dat waar,catholique avant tout >>-; 0 franc
lijk, groot en edel man. Hij was
tireur voor de Roomsche Kerk in Nederland; immer strijdvaardig
ridder voor zijn heerlijke overtuiging; kunstenaar naar geest en hart.
Strijdend met de dagge in de vuist; rustig platonisch de toovering aanschouwend van stift of beitel of pen of penseel; in lyrische ontboezeingen stijgend tot de wolken altijd verdient hij onze hooge bewondering.
Gunstig en kunstig stelt Sch. Thijm's eigenaardigheden in 't licht
zijn wijze van de zaken uit een zeer bepaald standpunt te bezien, ,zijn
kolossale wetenschap die hem toch niet pedant maakt; zijn gave van

(I) Studien jrg. 1889, bl. 308.
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lierschepper ineer dan schepper te zijn. Daar is hier geen ontkenning
van oorspronkelijkheid, maar van onmiddelbaarheid.... De werkelijkheid
buiten hem is onontbeerlijk, indien hij in de voile kracht van zijn
scheppingsvermogen zal optieden. Het stellige in zijn natuur is er de
oorzaak van. Het geeft echter weer een zonderlinge tegenstrijdigheid
dit stellige, vaste, in hem gepaard te zien met een hooge mate van
onafhankelijkheid, die hem bijna tot een eenling maakt. Beide zijn
't gevolg van een andere eigenaardigheid
hij is autoditakt a.
Thijrn's gansch eigenaardigen schrijftrant leidt Sch. in met een
meesterlyke causerie over den stijI : De eigenaardigheid der moderne
letterkunde, heet bet, is de stijl en die still is individueel. a Het
betoog daarvan gaat crescendo in diepte en pracht.
Gedachten van het zwaarste gehalte verdringen zich bladzijde op
bladz-ijde, waar Sch. spreekt over Thijm's veroordeeling van de , Renaissance « wijl zij de kunst van het leven heeft losgerukt, en tot jets bijzonders, jets a part's heeft gernaakt.
Verrassend van stoutheid is Sch. nog waar hij Multatuli en Alberdingk nevens elkander plaatst. Herhaalde malen heeft hij gezeid dat
hij niet gaarne spreekt over Dekker. Hier laat hij een enkel woord
ontsnappen — het gaat als een bliksernflits door zwarte wolken
« Multutali wil met Moor een Irteraire verschuning gelden, en het is
waar, hij is meer. Zijn verschijning is een bij uitstek zedeigke en zijn
heerschappy over al wat jong -wrl heeten in Nederland vindt alleen in
dien trek haar verklming. Hy is een geboren heerscher, daar moet
kracht zijn in dezen man, een geweld-ige kracht, daar zij zoo hooge
gaven van geest en gemoed heeft kunnen verlagen en onteeren tot
een chronische manie du blaspheme en een intermitteerende manie de
lubricite. Zijn kracht is de meer dan reusachtige trotschheid, die nergens
waarheid, wet, orde erkent dan in zich zelf, die zich in ijdelheid en
zelfbehagen koestert en straks, geprikkeld door lijden en vervolging,
zich het heiligste en het hoogste waant. In dien waanzin wordt de eigen
dwaasheid tot een Godsopenbaring, de gril van het oogenblik tot een
idee, de wereld tot een speelbal van zijn geest. Overal loopt dan
de rarnpzalige rood met zijn gefolterd hart, zijn verscheurde borst, zijn
verwarden geest, om eindelijk den Gekruiste van Golgotha zelf uit
te dagen tot een wedstrijd wie het meest geleden heeft. Voor de eer
der menschheid is het noodig dat waanzin het laatste woord zij van
ons gevoel, opdat de tot verachting cverslaande bewondering zich ten
minste kan redden in een traan over zulk een genie gesclireid. »
Van Hoogstraeten in zijn studie over Multatuli heeft diep gegrepen,
maar al de macht iran zijn wijsbegeerte is niet in staat te verwekken
een bladzij als deze.
Heeft Rembrandt ooit genialer speling op het dock geworpen van
donker en licht dan de volgende : - a De zwakken onder ons worden
twijfelaars, de kracht van bun oog verliezend in het staren op een
eeuwig vraagteeken; worden mismoeiigen, stilstaande en weenende als
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de Joden op den Sabbath, leunende met bet hoofd tegen de muren,
van Jeruzalem Het _ zwaard is van hun heap gegleden, de truweel
ontviel hun hand. Maar bij Alberdingk is het anders. Zijn beginselen,
dat is zijn geloof; zijn verzuchting naar de toekomst is een : « Credo,
spero — en hij werkt. Hulde aan die forsche, onverpoosde werkzaamheid, ‘.een werkzaamheid ruw en onafgebroken als die van den
daglooner, maar altijd even keurig, even zorgvuldig, altijd verradende
het hard gewonnen meesterschap. Daar is geen haast, geen overspanning, geen gejaagdheid, geen koorts, het oog ziet altijd juist, de
hand is altijd vast, ieder stuk _is een meesterstuk.
men tweede opstel over Alb. is in '89 geschreven. 't Is een
rouwkroon op zijn graf. In _ blanke edelheid van, karakter had Sch,
alle veete vergeten : het was hem niet genoeg in schoone verzen den
doorluchtigen doode zijn hulde to brengen (cfr Aan Alb. Thijm,
in de Nieuwe Gedichten, bl- 175), ook deze prozaschets wou hij nog
geven. 't Is een welspreke-nde paraphrase van een berijmd autobiographietje dat Alb. eens schalk weg op 't papier had geworpen.
Wien, die het ooit las zijn daaruit geen verzen in 't geheugen blijven
hangen
Uw kweekschool c_Nut van 't Algemeen ! heeft toen hem opgenomen;
Maar 't was of hem het Nutsche bloed door de aadren niet wou stroomen,
En dan het vers dat boven alle fortuin heeft gemaakt :
Hij wend de c Ultramontaansche klant t begroet met slijk en steenen.
Hij was -geen Nutsman zegt Sch. De exacte wetenschappen,
deze wetenschappen zonder vleugelen, hebben voor den dichter niet de
minste bekoorlijkheid.
c Begroet met slijk en steenen » was hij, ja. Want bittere oogenblikken heeft de man gekend en bittere wdorden gehoord. Het bonst
van verontwaardiging in een eerlijk' hart, als men ziet, dater in Holland
lieden zijn, die het prettig vinden een man uit zoo'n hoogte neer te
gooien op een spotblad van den Spectator.
Dr Sch. sluit zijn heerlijke bladzijden over Alb. met een stempelend
woord : De groote eigenaardigheid, de sprekende gave van Alb. Thijm
was deze, dat hij in alles een man van karakter was. »
Ondanks de aantrekkelijkheid van den stijl, die zich- bij Sch. nooit
verloochent, zullen de bladzijden geschreven naar aanleiding van de uitgave
der « brieven van Alb. Thijm » niet voor ieder lezer, even belangwekkend
zijn. Daar wordt zooveel gekeuveld entre nous t dat het gesprek your
derde personen wat langgerekt kan schijnen, en men er aan denken zou,
intusschen eens kuieren te gaan. Maar dat men niet te lang uitblijve,
anders zou men kostelijke -inlichtingen missen omtrent het franc-tireurschap
van Alb. Thijm.
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« Een praatje over Letterdieverij a geeft met tintelenden humor een
anecdote van O'Connell weer,lmaar verheft zich allengs tot het behandelen
van de hoog ernstige vraag of„er thans nog van oorspronkelijkheid sprake
kan zijn. 'k Geloof dat er voor sommige dichters van de nieuwste school
in die lezing een hellzaammiddel ligt om tot inkeer te komen.
In Opruiming » en Klein Goed » praat Schaepman heel prettig
en toch grondig over de boeken en boekjes die hem in '77 en '84 ter
-recensie werden gezonden. Aangaande een van die werken nochtans zou
uit Sch's mond meer willen hooren Waarom toch maar een kleine
zij ze dan ook nog zoo lovend
aan de puike
bladzij gegund
A Godenschemering » van Marcellus Emants ?
Zoo zijn we gekomen aan 't einde van de bespreking der letterkundige
onderwerpen.
J. P.

(Vervolgt.)

BOEKENNIEUWS.
Commentarius in Evangelium secundum Matthmum, auctore
F. C. CEULEMANS S. Theol. Doct., Eccl. Metrop. Mechl. can. hon.
S, Script, in Semin. prof. (Editio secunda). Mechliniae. H. Dessain.
Commentarius in Evangelium secundum Marcum et in
Evangelium secundum Lucam, auctore F. C. CEULEMANS, etc.
Mech4niae, H. DESSAIN
Commentarius in Evangelium 'secundum Joannem 'cui succedit synopsis chronologica quatuor Evangeliorum auctore F. C.
CEULEMANS, etc. Mechliniae, H. Dessain.
De hoofdzaak in de godgeleeidheid, haar allerdiepste grondslag is de
kennis der H. Schrift, Welke met de oveilevering de voornaamste bron der
goddelijke openbaring vormt.
Deze kennis echter is uit den aard der zaak zoo uitgebreid, zoo veelomvattend, dat zelfs een gedeelte om volmaakt te zijn, de krachten en den
tijd van een menschenleven vordert. Men denke -aan de inleidende en
hulpwetenschappen der exegese, welke de historie, de geographie, de
oudheidkunde, de zeden, gebruiken, wetten en talen der Oostersche -volken, de leer der ingeving, de waarde der vertalingen, de uitlegging der
H. Vaders tot voorwerp hebben. Daarnevens moet in eene bijzondere
inleiding, van ieder boek de schrijver,_cle onderdom, de geloofwaardigheid,
de authentie, de plaats waar, de tijd wanneer en de t-aal waarin het
geschreven werd, het doel, het karakter, de ongeschonden overlevering
onderzocht worden.
Eindelijk kunnen de exegese en hermeneutica aan het woord komen,
om door toepassing der genoemde hulpmiddelen Gods geschreven woord
zooveel mogelijk te verklaren en op te helderen. Wie dit alles overweegt
en rekening houdt met de gelukkige of ongelukkige vruchtbaarheid der
protestanten op dit gebied, zal zich niet verwonderen over het onoverzien-.baar getal van schriften, welke ons hier te kust en te keur ten dienste staan.
Maar de keus heeft haar eigenaardig bezwaar omdat niet leder boek
aan de behoeften en wenschen van ieder lezer voldoet; het eene te breedvoerig, het andere te bondig ; het eene te wetenschappelijk, het andere te
eenvoudig is; het eene te veel, het andere te weinig waarde hecht aan de
vindingen der jongeren • het eene zich te uitsluitend om den letterlijken zin,
het andere te min om dien zin bekommert.
Een gids is bijgevolg onmisbaar en de beste gids zal wel de leeraar
zijn, met het onderwijs in de H. Schrift belast. Wij zien daarom met genoegen" dat de leeraars van het Seminarie hunne lessen in het licht geven
zoowel te Brugge, als te,Doornik, Gent en Mechelen.
Bovenstaand werk van den professor te Mechelen, geschreven ten
gebruike van de studenten in het Seminarie en andere priesters, die over
weinig tijd tot bijbelstudie beschikken, beantwoordt miins dunkens aan
zijn doel.

BOEKENNIEUWS.

587

Het geeft eene korte, maar voldoende vetklaring van den tekst van het
Evangehe ; vermijdt alle langdradtge verhandeling over de historische
waarde en den schrijver der H. Schnften; onderzoekt te rechter uur de
tekstwoorden op kritische wijze; plaatst den logischen en geschiedkundigen samenhang der kapittels en versen met de grootste zorg m het
heldetste licht ; laat de kracht der zoogenaarnde klassieke teksten volkomen
begiijpen en handhaaft deze tegen afwijkende verklaringen ; hier en daar
worth eene voor de hand liggende praktische les of vermaning met het
verkiaren der woorden verbonden.
Leerrijke Scholza op het einde der hoofdstukken behandelen het een
of ander belangrijk dogmatisch of historisch punt. Men vergelijke Matth.
VIII, XII, XIII, XVIII, XIX enz. Marc. IX, Luc. VII, XXIV,
XXII en. Joa. II, VI, X enz.
Het ehronologisch overzicht der vier Evangelien zal velen welkom
zijn, en goede diensten bewijzen.
Tot bijzonderheden af te dalen om ons oordeel te staven verbiedt de
plaatsruimte; eenige algemeene beschouwingen kunnen volstaan.
Orthodox is de commentaar in leer. De schrijver sluit zich gewoonluk
aan bij de beroemde katholieke exegeten en geeft ons de bloem van hunne
verklatingen. In betwiste vragen alvorens zijn gevoelen mede te deelen,
ikt en -weegt hij met scherpzinnige kritiek de beiderzuds aangevoerde
argum en ten.
De ye, lieerde en eigendunkelijke verklaiingen van Luther en Calvyn
verdwijnen als nevel voor de zonnestralen, terwijl de katholieke leer in
voile overeenstemmirg met Gods geschreven wooed wordt voorgesteld.
Overal vindt de lezer het dogma nauwkeurig toegelicht en met klemmende
bewijzen gestaafd, en komt tot de overtuiging dat het Concilie van Trente,
bij het bepalen der geloofswaarheden, met recht zich op de H. Schrift
beroept, en ons den waren zin der woorden open legt.
De schrijver breekt met lichtvaardig met de oude tradities, en blijft
getrouw aan het beginsel dat als eerste kernbron der FL Schrift, de overeenstemmende leer der Kerk beschouwt. Deze inethode, door den Paus
in nine Encycliek over de Schriftuur wederom iiigescherpt, belet hem niet
ook op wetenschappelij ke wijze zijne verkiaringen te betoogen ; integendeel meestal wordt het gevoelen der Ketkvaders kritisch gerechtvaardigd
en waar dit bewijs ontbreekt, niet het gezag der H. Vaders betwijfeld,
maar ons gebrek aan de noodige kennis aangetoond.
Ook verbiedt de katholieke leer geenszins met onbevangen bilk de
uitkomsten der nieuwere wetenschap gade te slaan, en aan haar eenig licht
te ontleenen. Want even als op dogmatisch gebied de ketters huns ondanks
bijdragen tot opheldering en bex estigmg der waarheid, zoo strekken op
het gebied der exegese, de ontkenningen en onzinnige hypothesen der
rationalisten zijdelings tot voordeel der ware Schnftverklaring, en geven
den kathoheken de gelegenheid den vijand -met mine eigene wapenen te
bestruden.
Om een twufel op te lossen of den dieperen zin van een woord te
achtei halen, neemt de schrijver soms den oorspronkelijken tekst als lichtbron ter hand, zonder daarom echter altud de vooikeur te ge‘en aan den
grondtekst boven de lezing der Vulgata. Deze meening, steunt met alleen
op godsthenstige gronden, maar ook op kritischeredenen, door de weten.schap gewettigd.
In korte woorden, het werk van Dr. Ceulemans, zonder nieuwe
gezichtspunten te openen, of over onopgeloste problemen nieuw Licht te
spreiden, zal met vrucht gebiuikt en geiaadpleegd wolden. De lezer zal
brj middel der doorloopende aanteekeningen den letterluken zin van de
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Evangelie's in zijne voile waarde begrijpen; de groote moeilijkheid van den
samenhang zooveel mogelijk opgeruimd vinden; zijne katholieke overtuiging versterken; en uit deze onuitputtelijke bron kostbare lessen putten
voor zijn -eigen volmaaktheid en het onderricht der hem toevertrouwde
zielen.
Deze kennis zal hem in staat- stellen andere geleerde werken op te
slaan, om de , verkregen kennis dieper te doorgronden. Daarom ware het
misschien nuttig geweest, indien de schrijver hem de keus gemakkelijk
had gemaakt- met eene van- enkele kritische bemerkingen voorziene lijst
der beste orthodoxe o1 heterodoxe bionnen. Eenigermate werden op deze
wijze de studenten op de hoogte gebracht van den rijkdom der bijbelsche
literatuur en wetenschap,
Gaarne brengen wij hulde aan den stijl van den commentaar. Hij is
helder, bondig en duidelijk. De paraphrase of omschriiving ontwikkelt
den zin van den tekst, zonder door lange tusschenvoegsels de aandacht van
den lezer af te leided of te hinderer. Er is, om zoo te spreken geen woord
te veel noch te weinig, de hoofdzaak wordt klaar en duidelijk voorgesteld.
Ook de redeneering toont den kundigen leeraar, gewoon het syllogisme
te hanteeren, die in korte woorden zijne conclusie voldingend betoogt of
eene opwerping afwljst.
Vie zich op bijbelstudie toelegt en dit werk leest, zal zich gelukwenschen katholiek en kind van de H. Kerk te wezen, vooral wanneer hij
hetzelve vergelijkt met de talrijke schriften der ongeloovige gel( erden, in
welke de moderne kritiek hair zegepraal viert. Ztj heeft van de heilige
Boeken, in naam der wetenschap, gewone, menschelijke schriften gernaakt.
Het oude Testament, ver van' onder de ingevitig van den H. Geest geschreven te zijn, werd vervaardigd door baatzuchtige joden, die uit allerlei
bedoelingen, ook vrome, hun eigen werk, als Gods openbaring voorstelden
en der goede gemeente xvisten op te dringen. Daarom worden alle bovennatuurlijke feiten , als onmogehjk en verzonnen fabels geweerd, want het
bovennatuurlijke strijdt met de beginselen der nieuwe wetenschap..
Tevens moeten de H. Boeken voor de avolutte-theorte getuigen en
pleiten. De kapittels en versen worden zoo lang onder etkander gehaspeld,
tot dat eindelijk blijkt dat de joden even als andere volken, van alle openbating verstoken, allengskens uit het fetisjisme en de afgoderij tot meer
zutvere gedachten kwamen.
Ztedaar het werk der moderne afbrekende kritiek over het oude Testament.
,Dezelfde , kritiek rangschikt het nieuwe Testament on-der de prodticten
der « oudchristenike lefterkunde-i en aarzelt niet_ het Evangelie van den
H. Matthaeus een « document van legendairen and ,), te noemen en eenige,
van zijne deelen als 1 hellenistisch », c na-apostolisch » of als . inschuifsels >>
te besteinpelen. Ook uit deze boekenverzanieling,_ door alle Christenen
als Godswoord erkend, wordt God en zijtie openbaring uitgesloten en
verbannen.
Men zal Dr. Ceulemans nie't verwijten Met de moderne exegeten van
het Nieuw Testament te heulen. Maar het eenvoudig doodzwijgen van
hunne weaken en opwerpingen kan nadeelige gevolgen hebben. Vermijden
wij zelfs den schijn van het Licht te schuwell en hen Diet onder de oogen te
dm ven zien. - Wij behoeven peen tittel of i ota van onze beginselen prijs te
geven.
Gaarne hadden wij derhalve af en toe eene aanhaling en wederlegging
van een gevierden modernen schrijvei ontmoet, om aan te toonen met
welke zwakke wapenen de hedendaagsche geleerden de aloude overlevering
orntrent den ouderdom en de afkomst der H. Boeken trachten te logentsu affen.
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Dit zoude ook den studenten ten goede komen, die soms bij het
verlaten van het Seminarie, van verbazing groote oogen opzetten, wanneer
zij hooren gewage-n van mannen, wier namen op het gebied der exegese
wereldberoemd of berucht zijn geworden.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.
De Eigendom volgens het, goddelijk en -volgens het menschelijk recht door FR. DRIJVERS, pr. Werchter, Drukkerij Prud.
Drijvers en Zoon, 1901. Prijs : 2 fr.
Het is onbetwistbaar dat de studie van het natuurrecht toegepast op
de yolks- en staathuishoudkunde steeds meer en meer noodZakelijk wordt
voor alien, die of wel uit plicht en beroep, of uit belangstelling nth met
rnaatschappelijke vragen bezig houden. Deze problemen van den dag,
hoewel hoofdzakehjk van godsdieiistigen aard, kunnen onmogelijk tot eene
voldoende opiossing gebracht worden zonder eene grondige beschouwing
van de economische verschijnselen en wetten, waarmede zij in bet innigst
verband staan.
Dat deze kennis orider de ontwikkelde standee algemeen is, en vooral
bij de priestess, van huis uit de ware voorlichters en leidsmannen van het
yolk, niets te wenschen overlaat, zal niemand beweren, te meer omdat zij
op wetenschappelijke gronden dient te berusten.
De geschiedenis verstrekt ons inlichtingen omtrent verschijnselen en
Felten, omtrent de verschiilende stelseis, scholen en meesters, omtrent
thans bestaande en vroegere instellingen, maar zonder het licht der wetenschap zullen wij nooit de oorzaken, de wetten, het onderling verband der
waargenomen feitch, en toestanden ontdekken, wij zullen voor onoplosbare raadsels staan en in het duister ronddwalen.
Op dit gebied der wetenschap nu zijn wij waarlijk arm aan goede in
de moedertaal volgens katholieke beginselen geschreven werken; z€11, n
kunnen wij desgevraagd aan gegadigden een leer- of handboek als wegwij ter
en veiligen gads aanbieden. Gaarne willen wij daarom bovenstaand werh.je
aanbevelen, dat naar onze bescheiden meening- in eene dringende behoefte
eenigzins voorziet.
In tegenstelling met zoo vele, soms zeer gevierde pennevruchten van
onzen tijd, geeft het boek van den Eerw. beer Drijvers meer dan de titel
belooft, wiil hetzelve den eigendom in al mine betrekkingen met den
enkelen mensch, de maatschappij en den Staat in het licht van het natuurrecht beschouwt, en derhalve niet alleen feiten, misbruiken, wanverhoudingen, voorgestelde hervormingen, opspoort, maar ook door hunne oorzaken verklaart, goedkeurt of veroordeelt.
« Tegen het overdreven en onmenschelijk individualisme in te werken,
zegt de schrijver, den I , rsoonlijkeu eigendom tot zijne bestemming terug
te brengen, hem tot een algemeene bron van welzijn voor de menschen te
herscheppen, dat is de grootsche, maar helaas! lastige taak der huidige
volkshuishoudkunde. >,
Dat het boek eene belangrijke bijdrage lever{ tot het vervullen van
deze taak blijkt vooreerst uit den inhoud.
Het eerste deel bevat drie hoofdstukken. Het eerste bewijst het
eigendomsrecht uit de behoeften der menschelijke natuur, en uit het recht
dat de mensch heeft op de vruchten van zijn werk. Het tweede hoofdstuk
onderzoekt of het eigendomsrecht onbeperkt is. Het derde bespreekt het
overmaken van het eigendomsrecht (bl. 50).
Het tweede-deel beschouwt den eigendom volgens bet menschelijk
recht (bl. 50-25o). In het elfde hoofdstuk worden de volgende hervormingen in verband met het eigendomsrecht behandeld. Deelneming in de
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winst. Vakvereenigingen. Behoud der Middelstanden. Kamp tegen de

J oderij. Hulpmiddelen tegen de werkeloosheid. Geen Maltusianisme.

Bepe' king van vrouwen- en kinderarbeid. Beroepsscholen. Liefdadigheid
onder norm van weak. Openbare liefdadigheid. Belastingen.
Deze opsomming zal den lezet overtuigen dat wij de waarde van het
boek niet overschatten, wanneer wij het alien aanbevelen welke met
kennis van zaken willen spreken en redeneeren over zeer Lelangrijke
vragen van den dag. Gaarne zouden wij het in de 4anden zien van sociologen, advocaten, ontwikkelde nijveraars en ondernemers, van priesters en
bestuurders van at beidersvereenigingen, van couranten en boekenschrijvers.
Wij gelooven de gedachte van den Eerw. schrijver weer te, geven,
wanneer wij zeggen dat de eerste rechtstitel van _den eigendom niet uitsluitend op het werk, maar op de werkelijke bezitneming van een goed
zonder eigenaar berust:
Of het bewijs getrokken uit het voortbestaan van het moreele wezen
(de familie) de overname van den eigendom na den dood genoegzaam wettigt, schijnt mij aan twijfel onderhevig. Men leze met aandacht de samenspraak over de beperking van den eigendom (bl. 36). Zij toont zonneklaar
dat de schrijver de kunst verstaat en het niet alledaagsche talent bezit afgetrokkene ,en philosophische waarheden header en bondig voor ,te stellen,
en aan ieder, die -een weinig nadenkt aan het verstand te brengen; zijne
taal is zitiver,_doorzichtig en in den goeden zin_ populair, zijn betoogtrant
zonder groote inspanning verstaanbaar, waartoe voorbeelden en vergelijkingen uit het dagelijksch leven getrokken niet weinig bijdragen.
Wijselijk volgt hij het voetspoor der\ Encycliek Rerum novarum,
waarin Leo XIII niet alleen het bestaan en den aard van het eigendomsrecht bewijst en verklaart, maar ook eenige doelmatige verbeteringen en
hervormingen aanwijst, bestemd om misbruiken nit den weg te ruimen en
den werkman een passend bestaan te verschaffen.
Het hoofdstuk over « eenige maatschappelijke hervormingen heeft
het groot verdienst den- gulden middenweg te houden tu-sschen het overdreven individnalisme en de buitensporige eischen van het socialisme, de
vrijheid en het recht Var., den arbeid met het toezicht en de tusschenkomst
van den Staat in overeenstemming te brengen. Niemand zal den. Eerw.
schrijver van overdrijving beschuldigen, zijne ontworpen hervormingen
theoretisch gewettigd, zijn tevens vatbaar voor uitvoering.
In onze dagen schijnt men meer geneigd de zorg en_tusschenkomit
van den Staat te vermeerderen dan te besnoeien. Gaarne zoude men hem
zien optreden als algemeenen voedstervader, leermeester, aalmoezenier, ais
geneesheer van Ole maatschappeliike kwalen. Dit is echtet eene noodlottige dwaling, in de Encycliek Rerum novarum -duidelijk \iv eerlegd.
De pauselijke Leeraar wijst de rechten en plichten van den Staat
nauwkeurig aan. Om de beperking der particullete vrijheid door de tusschenkomst van het openbaarlezag te wettigen vordert hij de volgende
voorwaarden : een bestaand- of dreigend gevaar niet van een privaat
persoon (behalve in het geval van eene zware schending der commutatieve
gerechtigheid) maar van de gemeenschap; het kwaad moet op eene andere
wijze met kunnen genezen of verhinderd woiden ; men ga met verder dan
noodig is om de kwaal te heelen of het gevaar te verwiideren._
Men verliele niet uit het oog dat de bemoeiingen van het Staatsbestuur omtrent de -rniverheid de voortbrenging hinderen en belemnieren.
Voorscliriften over de wijze van bearbeiding, toezicht over deze ter verzekering van de belangen der 'schatkist, toezicht bij het afleveren van voortbrengselen ter garantie of keuring van het artikel, al deze reglementen en
bepalingen zijn schadelijk aan de vrije mededinging, bron van welvaart en.
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noodzakelijke verbeteringen. Vaak is deze tusschenkomst gewettigd als
maatregel van algemeene veiligheid, gezondheid en orde.
Ook denken wij dat de Staat in private ondernemingen onmogelijk
zijne macht kan gebruiken om het dagloon der werklieden te bepalen,
want deze tusschenkomst zal altijd schadelijk voor den werkman zijn.
Met vrucht daarentegen zal hij het welzijn der werkende klasse ter harte
nemen met- te zorgen voor den natuurlijken prijs der eerste levensrmddelen, voor doelmatige gezondheidspolitie, voor bevordering van industrieel
onderwijs, ambachtsscholen enz.
Uit al deze beschouwingen zal de lezer tot de overtuiging komen dat
bij de oplossing der maatschappelijke vragen, men niet alleen met de
economische wetten, maar ook met godsdienst en zedenwet moet rekening
houden, dat de rechtvaardigheid zonder de naastenliefde onmachtig is de
geslagen wonden te heelen, en dat daarom aan werklieden er werkgevers
met hunne rechten ook hunne plichten van liefde en onderlingen bijstand
niet genoeg kunnen ingescherpt worden.
Wij wenschen ten slotte dat het belangrijk ,boek talrijke lezers vinde,
en nog meer dat de door den Eerw. schrijver aangewezen hervormingen
zoodia mogelijk tot stand komen.
Dr A. DUPONT.
Roermond.

Entretzens entre un savant
Le Plan Divin de l'Univers.
par le Pere SCHOUPPE, S. J.
Een boek, ons toegekomen uit het verre Oosten, uit de Himalayas.
Daar immers werkt nu de 78 jarige Jezuiet, P. Schouppe, aan de
opleiding van priesters voor de Bengaalsche christenheid.
Hij zit daar op eene hoogte van 5500 meters. zegt het voorwoord.
Geen wonder dat hij de wereld van zeer hoog beschouwt. Hij ontwikkelt ons het plan van God aangaande de menschheid plan
beoogende de stichting van een gansch volmaakt koninkrijk, waarin
een ontelbaar getal heiligen rond den troon van den Allerheiligste
zouden geschaard wezen. Gods eerste plan was, heel de menschheid
daar in op te nemen; maar de zonde van Adam stoorde dit grootsch
ontwerp. God echter liet zijn opzet met varen. Hij stuurde zijnen.
eenigen Zoon om te redden wat verloren was; en dank aan diens
lijden worden al degenen die God als-koning willen erkennen, opgenomen
tot zijn koninkrijk, dat nu nog maar in opbouw is en slechts op het
einde der eeuwen zal voltooid zijn.
Eene groote apologetische weerde zullen wij aan het boek niet
toekennen ; want de opgevoerde naturalist is veel inschikkelijker dan
het de ongeloovigen gewoonluk zijn. Doch de besChouwidgen van
Pater Schouppe zullen aan den rechtgeloovige beter de eenheid en de
grootbeid van God's werken doen bewonderen.
F.
naturaliste et un tize'ologzen,

Dertig geestelijke liederen van Guido Gezelle, op oude en
door REMI

nieuwe zangwyzen geschikt en met orgelspel verszerd
GHESQUIERE.

Nutteloos is het den lof uit te spreken van Guido Gezelle's
veerdigheid in het dichten van geestelijke hederen. Maar nu dat een
dertigtal dezer gezangen door een toonkundige vol aanleg, Remi
Ghesquiere, zijn getoonzet geworden en heruitgegeven, zij het toegelaten dezen geluk te wenschen over zijne goedgeslaagde poging.
Zijne zangen zijn zacht, welluidend, eenvoudig, in gemakkelijke
rythmen geschreven. Het Vlaamsche y olk zal ze geerne hooren,
even geerne zingen ; eene eigen Vlaamsche ziel zit er immers in, en-
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ieder vakman zal de stile en ingrijpende oude-Vlaamsche melodieen
er uit hooren tegenklinken.
Of nu het oude Uatwykelzngslied en de oude Barba for fa goed
passen, valt te betwifelen.
op"het geesteiijk
't Was eene goede gedachte het meespel bij de zangen- te schrijven.
Het maakt met den zang dikwijls een volledig koor, en maakt hem
dus te kloeker. Wij weten ten anderen hoe een lied zonder meespel
geschreven door onkundigen- dikwijls wordt geradbraakt. 't Weze
nochtans bemerkt dat het meespel soms wat 'zwaar valt, _ daar waar
enkel een stemme te geleiden is.
De noteering in cijfetmuziek zal ook zeer nuttig zijn, "daar zij
in menige scholen onderwezen wordt.
Wij wenschen dat deze zangen in geestelijke vergaderingen overal
mogen ingang vinden ; ze zijn het overweerd.
De urtgave zonder -muziek kost voor i afdruk, fr. -0,12 ; met
Cffermuziek, voor 1 afdruk, fr. o,40; met meespel (accompagnement)
voor afdruk, fr. 1,25; en is te bekomen bij den toondichter Remi
Ghesquiere, orgelist en Bestuurder der muziekschool, te Gheluwe (W. VI.).
Die kunst zu leben, von FR. ALBERT MARIA WEISZ. Ord. Praed.
Zweite, unveranderte Auflage. Freiburg in Breisgau, Herdersche Verlagshandlung, 12' (XVI
542 S.) mk.3 3 ; in eleg. Leinenband M. 4.
Harmonische ontwikkeling aller krachten, in overeenstemming met
het doeleinde van den Schepper, dit is voor P. Weisz : leven.
Deze ontwikkeling met vaste hand in de werkelijkheid-overbrengen,
,dit noemt de schrijver eene kunst. Vandaar de titel : Die kunst zu leben.
Met krachtige verzen wordt het werk ingeleid
Wer buhlt urn Gunst bei jung und alt,
Der singe von der Liebe Glut
Und von der SchOnheit Allgewalt
Und spreche heilig Fleisch und Blut.
Ich singe blosz, was leder spurt
'Weil's jeder an sich selbst erlebt
Und wes sem Herz ihn tiberfahrt,
Wenngleich das Wort- am Gaumen klebt,
Das alte Lied vom stolzen Geist,
Vom schwachem Fleisch, das Lied, wie leicht
Die falsche Zuversicht entgleist,
Wie schwer der Mensch sein Ziel erreicht...
Dit doel des medschen wordt bij het begin en het einde van het boek
bespoken. Het doel is Immers het eerste in de opvatting, in het bereik
het laatste. I. De kunst, met doelbewustzijn te leven.... XVIII., De
kunst, \ nor de eeuwigheid te leven ; dit laatste hoofdstuk sluit met een
heerlijk Szegeshed der Verkarten », een triomfzang der uitverkoienen.
Tusschen deze hoofdstukken komen, II. ,De kunst, een nieuw leven
te leven. — III. De kunst, naar 's menschen waardigheid te leven. —
IV. De kunst, gezond te leven. — V. De kunst, als wet opgevoed te leven.
— VI. De kunst, karaktervol te leven. — VII. De kunst, innerlijk te
lever. — VIII. De kunst, natuurlijk te leven, — IX. De kunst, boven-natuurlijk te leven. --,-. X. De kunst, bedrijvig te lever]. — XI. De kunst,
X,II. De kunst, kloekmoedig te leven. -- XIII.
naar kunst te leven.
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De kunst, met de menschen te leven. — XIV. De kunst, in de wereld te
leven. — XV. De kunst, met den tijd te leven. — XVI. De kunst, met de
natuur te leven. — XVII. De kunst, gelukkig te leven.
Het laatste gedicht-van het werk, Der Berg Gottes is een terugblik
op de niet altijd met cozen bestrooide baan waar langs ons de schrijver tot
het toppunt des levens heeft gevnerd, en vat de gegevene leer nog eens
samen in de 4 laatste regels
« Des Lebens Kunst ist bald erfaszt,
Es braucht nicht Regeln viele
Wer an das Kteuz des Herrn sick paszt,
Den tragt es selbst zum
Tabitha, een kunstenaarsleven in 't klein, . eene levensschets der
vrome moeder van den schrijver, is als aanhangsel bijgevoegd.
Ecn zekere leiddraad tot de volkomenheid in de kunst des levens, dat
is het laatste werk van P. Weisz.
Het is de tegenhanger zijner Lebensweishezt in der Tasehe a, waarvan de 8 st' uitgave aan het licht kwam, en die in het Fransch is overgezet
geworden onder den titel, s SaA, esse Pratzque a.
Dezelfde wijze van bewerking korte opstellen in proza, waar gedichtjes„ tintelend soms van your en leven, zijn tusschen gevlochten.
Hetzelfde karakter a hooge ernst, die nu en dan door een lichte streep
ironie verhelderd, of door een guile scherts getemperd wordt.
Beide verschillen in de behandelde stof, maar veischillen even als
theorie en praxis verschillen. In de Lebenswashezt heefr de schrijver bij
voorkeur willen leeren, de verhevenheid der christelijke wei eidaanschOuwing, den glans der christelijke w,iatheid, kort en bondig, voor oogen
willen stellen. In de Kunst zu leben wekt hij op tot krachtdadige handeizng. Weten, -is noodig, doch is niet het noodigste. Van geleerde woorden wordt men zelf niet beter, gezwegen dan, dat men de wereld heivorme.
Door eenvoudige, einstige handeling wordt men waarlijk mensch, en wat
een enkele sterke mensch vermag, dat laat zich niet berekenen.
Beide werden voor de ontwikkelde jeugd, bijzonder voor studenten
geschreven. Onze Vlaamsche studenten aan de hoogeschool, en alien die
eenen invloed op hunne medemenschen uit to oefenen hebben, en den
strijd voor het goede, dapper en met gevolg, strijden willen, nemen dan
ook dozen leiddraad ter hand. Naar de wenken der Kunst zu leben,
zullen mannen opgroeien, die van het geslacht dergenen zijn, die redding
brachten in Israel (I. Mach. V, 62.), en van wien het hoot « Zij hervormden, en slaagden in hun werk, omdat zij de hervorming eerst in hun eigen
zelven begonnen hadden. a
TH. H.
Sansculot en Brigand of Beul en Slachtoffer. Eene bladzijde uit de geschiedeins der 18" eeuw door J. MUYLDERMANS, kanunnik-schoolopziener van het middelbaar onderwijs in het aartsbisdom
Mechelen, briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie. —
Derde uitgave. — Roeselare, bij Jules de Meester, 1901. — 299 bladz.
in 8°, prijs 1,5o fr.
Is 't wel noodig hier een- work to bespteken, dat in Het Bel, fort
ontworpen word, en dat op vijf jaren tip I njne derde uitgave beleeft?
Goode waar prijst immers zichzelve ?
Zoo dacht ik ook bij het opensnijden van dit book ; maar toen
ik het las, werd ik aldra gewaar, dat de schrijver zijnen arbeid met
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zorg heeft nagezien en merkelijk uitgebreid; daarbij dacht, ik ook,
dat er na vijf zes jaren vele nieuwe kooplieden' op de boekenmarkt
komen, die niet beter verlangen dan ingelicht te worden, en daarom
besloot ik tot dit overzicht.
Indien de Geschiedenis de leermeesteres der volkeren is, dan is
de nauwgezette geschiedschrijver wel de nuttigste onder de leeraars.
De nauwgezetheid van den E. H. Muyldermans is gewaarborgd, niet
alleen door , zijn geestelijk karakter, maar door zijne uitgebreide kennis,
zijne groote belezenheid en zijne gekende rondborstigheid. Wat hij ,
bij hem niet
beweert kan hij . _bewijzen, en de waarheid . treedt
bedeesd in 't licht a. Degenen, die (ook in onze staatsscholen) nog
voortdurend leeren, dat de Fransche Revolutie eene weldaad your
het menschdom was, warden onbermhertig door hem terechtgewezen; en aan de visch-noch-vleezen, die, bang voor hunne eigen schaWaarom al de euveldaden' der Fransche R epubliek
duw, vragen
herinnerd? antwoordt hij : doe het met een godsdienstig en
vaderlandsch inzicht a. — 'k En weet niet, vraagt hij verder, wie
mij dwingen zou eerbied te bewijzen aan de bedervers van mijn vaderland; wie mij dwingen zou eenen sluier te schuiven over hunne wraakroepende wreedheden! En tegen die dat zouden willen doen zegt hij :
e Wij_strijden met open vizier en spreken recht voor de vuist; wij
breken geene feiten den nek en zijn rechtzinnig.... Bewijst het tegenovergestelde! Doch dat zullen zij met, evenmin als dat zij de valschheid hunner stellingen zullen erkennen; maar intusschert zullen zij
voortgaan met de lichtgeloovigen om den tuin te leiden. Daarom besluit
de schrijver Het 'is eene maatschappelijke , plicht ons yolk te onderrichten over de strekking dergenen, die als verguizers van onze vaderen
en als beschimpers van onze Boeren, als miskenners van onze eigen
instellingen en als lofredenaars van Frankrijks onsterfelijke begznselen
optreden.... Waar gift met voile hand wordt uitgestrooid, moet tegenvergift in ruime mate aangewend a.
Hij heeft het bij lien goeden raad niet gelaten, en een werk
geleverd, dat de waarheid stichten, en bij geval ook de valschheid
vernietigen zal.
Ziehier het plan van het boek, gelijk het door den schrijver zelf
werd geteekend
Wij zullen vooreerst een algemeen gedacht trachten mee te
deelen over den toestand en de gemoedsgesteltenis onzer voorouders
ij het losbersten der Fransche Omwenteling.
« Wij zullen het Frankrijk dier dagen daarmede vergelijken. Hierna
zullen tlitbreken en ontwikkelen der Revolutie in Frankrijk
nag.aan, en, ons dan naar het eigen vaderland verplaatsende, zullen
wij beurtelings aanstippen, hoe huichelend, hoe onrechtvaardig, hoe
wraakroepend wreed de omwentelaars hier huis hielden en onze vaderen
bejegenden. Doch die vaderen geraakten eens moede getergd... en zij
vlogen te wapen... De Boerenkrijg. Arme boeren !...
Wij zullen onze verhandeling sluiten met eenige beschouwingen
over de ontwikkelde feiten, en vooral wijzen op het practische nut,
dat, voor althans, uit de geschiedenis dier tijden hoogstdringende valt
te trekken.
Ik zal dit plan hier niet - verder ontleden. Het word( in zestien
Onze Vaderen
hoofdstukken afgehandeld en toont ons beurtelings
de Fransche Omwenteling,
in de laatste helft der XVIII' eeuw,
euveldaden en wreedheden der Fransche Republiek, — terugblik
en zedeles, — de Franschen ' in Belgie, — hun eerste inval, — tweede
b
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verovering van ons vaderland door de Republikeinen, — de Boerenkrijg gedempt, — wat er over de weldaden der Fransche Republiek
te denken valt, — waarom al de euveldaden der Fransche Republikeinen herinnerd? — Besluit en zedeles.
Vcor menige lezers zal de uitvoerige behandeling van -dat tijdstip
gansch nieuw en dus buitengewoon aantrekkelijk zijn; andere, die
Mathot, Barlet, Nothombs, de Gerlache daarover gelezen hebben, zullen
bier nog menige belangrijke inlichtingen krijgen, waar zij daar te
vergeefs naar zochten; alien zullen hunne vaderlandsche en godsdienstige overtuiging opgewekt en versterkt gevoelen ; want op menige
-plaatsen deelt de verontwaardigde vaderlandsliefde van den schrijver,
v ,oral waar hij de wreedheden der Franschen beschrijft, zich aan den
lezer merle. Die verontwaardiging doet ons somtijds huiveren. Zoo,
na verhaald te hebben, hoe een en veertig gevangen Mechelaars den
23 October 1798, 's avonds bij fakkellicht- op bevel van Beguinot
werden doodgeschoten, ontsnapt hem enkel deze kreet : Doemnis!
Ook Luxemburg met zijnen KnO:p_pelkrzeg wordt hierbij niet
vergeten ; na de gesneuvelden worden de gevangenen en de gijzelaars van den Boerenkrijg herdacht, en de handlangers der Sansculotten met mispiiizen overladen.
En de gevolgen? Al bracht de Fransche Republiek eenige verbeteringen op bestuurlijk gebied, q ook ellende en jammer bracht zij
mede, en dwingelandu heette hare vrijheid... Zij heeft Belgie uit Belgie
geroofd, God uit ons openhaar leven bijna heel en al verbannen, de
maatschappij tut de rechte baan gerukt en op het dwaalspoor gebracht »,
zoodanig << dat juist loo jaar na de afkondiging der nieuwe staatsleer
van 1789, de volkeren zich onwillekeurig verplicht gevoelen den eenen
na den anderen maatregel te nemen, die regelrecht met de grondbeginselen van 89 afbreekt.... De Republiek, die ons alles ontfoofde,
heeft ons niets aangeboden wat wij niet reeds bezaten, ook in zake
van kunsten en wetenschappen. Hadde zij ons kunnen opslorpen, gelijk
zij met Fransch-Vlaanderen deed, dan ware het met onze Vlaamsche
kunst en met onze Moedertaal uit geweest.
In eene merkwaardige bijlage deelt de schrijver een paar liederen
en een uitgebreid gedicht : Den Geest der Fransche Republiek uit
dat droevig tijdstip mede.
Dat alles is geleidelijk beschreven, behalve misschien de Boerenkrfr:g; XIIe hoofdstuk, waar weleens te veel geredeneerd wordt.
De taal van den verdienstelijken schrijver is de Nederlandsche, waarin
Zuid-Nederland, natuurlijk, ook jets te zeggen heeft; zijn sttjl ? Hij
zelf : recht voor de vuist, rond en ridderlijk, aan elkeen gevend wat
hem toekomt, ook aan een buitenlandsch eerelid onzer K. Vl. Academie, waar ze het waagt onze geschiedenis te hermaken.
Ik besluit dus met aan mijne lezers te zeggen : Sansculot en
Brigand is een voortreffeluk werk, dat iedereen met genoegen en
met vrucht lezen zal; een werk, dat in alle bibliotheken eene plaats
verdient te bekleeden; een prachtwerk met verscheidene platen opgeluisterd, van 30o biz. voor 1,5o fr., dat, als prijsboek, langs de school
in alle huisgezinnen moet binnendringen.

D.

CLAES.
■

LOD. DRYVERS-GEYSKENS : I. Het Eerste-Communiekruisje,

gevolgd van Mannenlijden. Twee vertellingen naar het leven. In
vergulden band : fr. 0,50. — II. De Strijd eener Werkmansfamilie.
Prijs : fr. 0,45. — III. De Offers eener Familie, gevo]gd van De
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kleine Postbode van 0. L. V. Prijs I: fr. 0,45. — IV. Avonturen
het Oosten, uit de 'Reisherinneringen van Dr. May. fr. 1,3o.
V. Julia, eene vertelling uit de V e eeuw. Naar het Hgd. Prijs : fr. 0,65.
VI. Het Leven eener Weduwe. Naar het Hgd. Prijs : fr. 0,45.
Uitgever :-Averbode-Sichem, stoomdrukk. der Abdij, 1900.
De Heer Dryvers zendt ons die zes boekjes te gehik ter bespreking :
zes werkjes, in hun sierhjken vergulden band, dienstig voor ooze prijsuitdeelingen doch ook ingenaaid verkrijgbaar, en alzoo beter geschtkt voor
onze volksbibliotheken, en voor de bibliotheken der patronages en onderwijsgestichten. — Het zijn, zoo ik niet mis ben, zes eerstelingen, doch die
mij laten vermoeden, dat zij nog broertjes zullen ktijgen, eens dat de Heer
Dryvers zal zien, -hoe welkom die eerstelingen-onthaald worden. -De drij{
eerste boekjes zijn oorspronkelijke verhalen; de drij laatste zijn navolgingen of vertalingen. In opzichte van inhoud weze gezegd, dat zijn
de kerkelijke goedkeuring van Mechelen ontvingen dus zij men ten
voile gerust, wanneer men deze prijsboeken in school en huisgezin verspreidt. Dat puntje mag wel to aandacht-genomen worden : Hoe dikwijls
zag ik vrtenden verbaasd opkijken, toen zij sommicr e nieuwe prijsboekjes
thuis kregen ! Zij dachten wet nieuws en wat goeds bbesteld-te hebben, en
het 'was protestantsche waar uit het-Noorden, _wier plaats voorzeker in onze kathOlieke huishoudens niet en is. — In opzichte van bewerking zij
getuigd, dat de Heer Dryvers -den echten voikstoon getroffen heeff: zijn
schrijftrant is eenvoudig en gemakkelijk, zonder daarom tot kleurloosheid
en al-te-alledaagschheid o ‘ er te slaan; hij is nauwkeuTig en gekuischt, en
zal dus ook onder het oog van ons studentenvolk niet schaden. Loopt er
bier of daar eene uitdrukking tusschen, welke nict ten voile aanstaat,
ik zoude 't voor haarklieveril houden -daar te blijven bij sttlstaan. Echter
dtirf ik vragen, dat, bij eene tweede uitgaaf, somrnige plaatjes of verdwijvervangen worden...
nen of door keuriger — nu dtt zoo weinig kost,
Kortom, ik \ acht mij gelukkig den Heer Lod. Dryvers bij onze
Vlaamsche lezers te m-egen itileiden en hem in-fiunne gunst aan te bevelen.
Hij is die gunst waardig.
Kan. J. MUYLDERMANS. Het land der zon door M. A. P. C. POELHEKKE, Nijmegen..
L. G. G. Malmberg, 1901.
Wet worden er te kankeren liggen aan onze huidige maatschappij,
van waar de balsem en het licht mpeten komen, deze gedachten dienen tot
grondslag aan het werk van den Heer Poelhekke, dat een kloek werk is
van een geloofsbehjder, een krachtig Credo gezongen door een kunstenaar.
Egidius, een jongeling, woont in Fin de Siècle, de stad der moderne
beschaving, waar de Zon vervangen wordt door electrische lampen, en
een eeuwige nacht hangt boven straten of slijk. Maar in hem ligt de
aangeboren zucht naar de waarheid. Hij heeft een oor voor de klachten der
ellende, -een haat voor_het onrecht. Hij gevoelt dat vele zaken anders en
beter zouden kunnen worden, en dat er meer geluk voor de menschheid
is weggelegd, dan in Fin de Siècle te vin , den Hij, merkte op e dat de
nienschen kwaad bedreven als een heel gewone zaak; dat ieder alleen aan
zich zelf dacht en zich niet bekommerde om zijn evenmensch; dan begun
hij te denken dat het woord Recht, hetwelk hij zooveel hoorde gebruiken,
een klank was zonder beteekenis. Hij durfde nog niet veronderstellen dat
bet dienen moest om verkeerde zaken goed te doen schijnen. »
' Maar fens buiten de stad ziet hij de Zon, het licht dat alles herkwikt,
hij -ziet ze hare stralen gieten op het leven en in de harten van velen.
Andere werkhuizen, hoogescholen dan die van Fin de Siècle worden er
door beschenen.
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Weemoed, moedeloosheid, twgfel verdampen in haar gloed. De
gansche menschheid geleid- door den Paus, den leider naar het land der
Zon verlaat de oude wereld, en gaat een nieuwe landstreek in, waar de
Vrede heerscht in een alles overglansend licht.
Dit is met korte woorden de samenvatting van het boek.
De Leus ervan mag heeten alles ophelpen door den Christenlijken
zin. Niet het kwaad loochenen maar bestridden en tot dit doel werken
oprichten ; maatschappelijke, geleerde inrichtingen ; beschaafd zijn zooals
de inwoners van Fin de Stecle, maar het licht der Zon op ons laten stralen.
Ons Katholieken meet het verheugen, dat, nu over wereldkwalen
en hunne geneesmiddelen zooveel gesproken wordt, een Katholiek, ons in
heerlijke 'taal de eenige ware oplossmg geeft en uiteenzet.
Wat het werk als kunstwerk betreft, weet iedereen dat Zinnebeelden
en Strekking-schriften op vele moeilijkhelen aanstooten en somtijds
stronkelen.
Van eene zekere eentonigheid en langdradigheid is zelf het werk van
den Heer Poelhekke niet vrij to pleiten. Dit komt voor omdat de hoofdpersoon enkel denkt en overweegt, geen volledig mensch is; verder uit den
vaak slependen gang der zinnen, meest alle op de zelfde wijze gebouwd.
Nochtans op dit laatste verwijt zijn een tal uitzonderingen : Zinnen
vol rhytmus, vol jonge losse, levende taal en kracht van schildering en
klankenrijkdom waar klokgelui, orgelspel en vooral de stem der zee in
zingen.
Door zijn nieuw werk neemt de Heer Poelhekke meer en meer eene
waardige plaats in, naast zijne talrijke geloofshroeders uit Nederland,
naast Schaepman, De Groot, enz. en vermeerdert hij in het protestantsche
Noorden, dat wel met Fin de Siecle > mag vergeleken worden, de
gelederen van hen, die streven naar Waarheid en Licht, en werken van
hoogere, groote, ernstige kunst neerleggen op het altaar der Kerk.
G. H.

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN,

De Vlaamsche Kunstbode. Mei 1901.
Tweede bedrijf van Clodwzg en Clothildis, lyrisch drama door
Lod. Lievrouw-Coopman. — Gelegenheidsvers van A. V. Bultynck. —
opde Boschhoef,' een nuchter zedenschetske van Frans_ Zand. —
D. Claes bespreekt de laatste afleveringen van het Woordenboek der
Nederlandsche ,taal : in de 1 o e afl. Deel III wordt minder « gezuidnederlandscht en_ dat, belooft voor de toekomst. Maar in het belang -van
het Wdb. en vooral van de jonge lezers van het Wdb.. » zouden
sommige woorden of voorbeelden beter niet opgenotnen worden.
Vlaamsche Zanten. Mei 190 1.
Vervolg van Onze Volksverhalen in de Germaansche Godenleer
en van De Geburensilden. Begin eener studie over De Hemellichamen

in het Volksgeloof.

Tijdschrift van het Willems-Fonds. Mei 1901.
Twee schoone bljdragen in dtt nummer : Peter Benoit.- De Vlaming,
door J. Sabbe a Niema q d. heeft voor Taal en Volk zooveel gedaan
als Peter Benoit Maar 't was niet uit taalnood dat hij V-laamsch-v
gezind was... Wij hebben weinig menschen gekend in Belgie, die zoo
sierlijk Fransch spraken als Peter Benoit. Hij- sprak het ook 'gaarne,
met wat affectatie zelfs,
avec un petit accent pincê, a la Parisienne »
zooals geschreven werd in La Gazette. Hij kon zelfs heel kwistig
offeren aan het , a esprit gaulois aan de pret der woordspelingen
Verder deelt schrijver een niet onaardig Fransch versje mee van Benoit
Au chansonnier Antoin Clesse. In eene volgende aflevering , zal Sabbe
handelen over ' Benoit als mensch en zal hij mededeelen wat hij weet
over- Benoit's « levenszegepraal en levensbekommering : de inrichting
Te lezen
zijner school tot Staats,Conservatorium voor de Vlamingen
van Maurits Sabbe, Een Mei van Vrooinheid:
Sint-Cassianusblad. Ttjdschr. voor Opvoed. en Oaderwiji. Mechelen. — Mei 1901 : Bond der oud-norrnalisten van de kath. Nor-,

maalschool to Mechelen. Algemeene vergadering van den . r April 1.1.

Dit verslag deelt een merkweerdig overzicht der pensioenwet mee van
wege den heer Prof. Spaeninkx. — Vervolg der Gesehiedenis der Nederl.
Letterkunde, door Prof. Verheyen. — Vlaanderen bovenal, naar
Hoffmann v. Fallerlebea , stukje in cijfermuziek. Officieele stukken.
— Boekbaoord. van W. vaa Neylen's Beknobte G2schied. der Nederl.
Letterkunde, dDor Fr. Van Steertoven.Boakaankonliging.
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Juni mor : De Mechelsche Catechisrnus, door D r C. C. - Ter
zaliger Gedachtents, door denzelfden. Kant, door R. L. S. —
Dood eens Faders, door' Callebert. Letterkundige ontleding van dit
stuk, door Kan. J. Muyldermaris. Figuurlilke Uztdrukkingen in
de Wiskunde, door Prof. P. J. Tysmans. — De Bouwsteen, door X.
— Gebed der Kinderen tot het H. Kind Jesus. — Liefde van Jesus;
dichtje op cijfermuziek.
Boekaankondiging.

Officieele stukken.

Boekbeoordeeling.

MissiEn der Witte Paters van Afrika (Belgisch OpperCongoland). Maandschrift. Uitg. Witte Paters, Bruul, Mechelen. — Behalve allerkeurigste platen, deelt dit tijdschrift hoogst belangrijke brieven
mede van onze Vlaamsche zendelingen in die Afrikaansche streken.
In het Junz-hummer, evenals in de vorige, vooral opgemerkt de brieven
van G. Van Acker, uit Brugge Bij de Balouba's. Dat zijn al -van
de schoonste, die wij ergens te lezen kregen. — De Christenen van
Pater Stuer, Past. van St. Lodewijk in Congoland. — Reizen en
_Pakgoed in Midden-Afrika, enz.
De Bode van den H. Franciscus van Assisie. Maandschrift.
'Mtg. Carmelietenstr., Mechelen. Juni 1901 (26e jaarg.). In dit nr vooral
opgemerkt een art. van den h r Advokaat Vliebergh Derde-Orde
.en Maatschappy-, er op wijzende hoe, naar den zin des Pausen, de
Derde-Orde eene rnaatschappelijke orde is, en bijgevolg de DerdeOrdehngen zich ook ernstig met de hedendaagsche volkszaken moeten
Eene schoone vertolking van St. Thomas' Adoro Te,
bezighouden.
door Lod. De Koninck.
Leuvensche Bijdragen op het Gebied van de Germaansche Philologie. IV' jaarg. 2" Afl. (Antwerpen, Nederl. Boekhandel. Deze afl.
bevat hoofdzakelijk eene studie van J. Jacobs over .Frzesche Etymologie,
bestaande uit eene reeks alphabetisch geschikte aanteekeningen, aanvullingen en verbeteringen op de beide Etymologische woordenboeken onzer
taal, weer schrijvers door het gebrekkige WOrterbuch van Richthofen
menigmaal op een dwaalspoor zijn gevoerd geworden. — De noodige
aanteekeningen voorbehoudend voor den volgenden jaargang, deelt L.
Scharp6 daarna den tekst mede van een spel van zinnen, door Anthonis
de Rovere, den bekenden Brugschen Rederijker, zoowat tusschen 1460
en 1482 (zijn sterfjaar) geschreven, en tot ons gekomen in een afschrift
van 1527. Het is wellicht het oudste onder de Vlaamsche spelen van dit
slag, welke ons bewaard bleven.. In dit stukje, waarvan de titel aange.
.geven wordt als het spel van quiconque vult salvus esse, komen zes
personagien voor : een Christen, een Heiden en een Jood, die ondereen
twisten over het punt wie het beste geloof heeft; « Half zot half vroed »,
die een soort van narrenrol te vervullen heeft, maar die ons voortdurend
het spreekwoord in 't geheugen roept :
al lachende zegt een zot de
waarheid .; twee allegorische personagien eindelijk, Helich Gheloove
en de r Wet van Gracien .welke
den twist beslechten, door het
I
opzeggen en verklaren van het Symbolum S" Athanasii en van de twaalf
Artikelen. Dit geeft natuurlijk veelvoudig aanleiding tot scherpe uitvallen
over de zeden van den tijd. De vertooning van Christus aan het kruis,
onder het uitspreken- van een gebed om bijstand en genade, besluit het
stukje. een Bericht, op den omslag, vernemen wij dat de volgende aflevering (welke in Juli of Augusti zal verschijnen) den tekst zal
bevatten van Anna Bijns' nog onuitgegeven refereinen, alsmede eene
studie van E. H. Soens over de gedichten van het Antwerpsche Begiintje.
Met spanning zal menigeen deze aflevering wel te gemoet zien.
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Durendal, Mai 1901.
In Paris nocturne laat Firmin Vanden Bosch ons een kijkje doene
in eenige Parijsche nachtkoten. — Verzen van G. Marlow, L. le-Cardonnef
en Edg. Bonehill. — Eenige geestdriftige bladzijden van Arnold Goffin
over Giorgione. Vervolg van A. 5ioffin's vertaling van I. Fioretti. —
Pour etre celêbres door Iwan Gilkin. K Les Beiges veulent-ils donner
a la Belgique uric renommee litteraire? II faut alors qu'ils Porganisent.
Qu'au lieu de disperser, indistinctement sa bienveillante inattention, ses
feuilletons et ses articulets sur tous nos Bens des lettres, la critique des-j ournaux, et plus encore la critique des revues concentre ses travaux sur
quelques auteurs d'elite. Je ne demande pas qu'elle fasse (le silence cornplet sur les autres ; mais je veux que l'on marque les distances. Aux uns
le vague articulet de complaisance ou &encouragement ; aux autres
des etudes serieuses, approfondies, etendues et frequemment renouveleeset, eri outre, de nombreuses allusions dans les articles traitant d'autres
sujets. Mais la critique des journaux a peu d'importance en regard de la
force dont disposent les professeurs. Oui, mon cher Malbecque, c'est
de vous et de vos-collegues que depend notre gloire, la gloire litteraire
de notre cher pays Vous formez Pesprit de la jeunesse et vous insciivez
dans to mêmoire en traits ineffaeables les noms que vous avez choists...
Faites=nous connaitre, faites-nous aimer, faites-nous - admirer... Et travaillez de concert, je vous en conjure, sinon vous ne ferez rien qui
vaille. Assemblez-vous une fois Van pendant les vacances pour
discuter nos oeuvres et fixer votre choix ; mettez-vous bien dans Pesprit
que s'il vous est possible de rendre , glorieux cinq on six noms, ii
vous est radicalement impossible d'en glorifier trente ou quarante
Tenez donc des conferences, des meetings, des congrês, les uns strictement entre vous, pour prendre les decisions, les autres plus larges,
vous convierez les critiques des journaux ou des revues et ' les etudiants
des universites, pour faire ceuvre_de propagande, pour provoquer la discussion et pour vous eclairer vous-memes ».
Firmin Vanden Bosch in _Gazette des Faits et des Livres bespreekt
Twintis Vlaamsche Koppen van Hugo Verriest. Ter gelegenheid van.
-Albrecht Rodenbach brengt hij nog eens Georges Rodenbach ter sprake.
De laatste woorden van den volgenden zin mogen wij zonder verzet niet
laten voorbijgaan : « Dans nos chers entretiens de jadis, que de fois, mon
cher ami, ne vous l'ai-je point dit : l'art beige, nonobstant l'interpretation,
linguistique differente, acquerrait un incomparable éclat si tous les artistes
savaient le comprendre largement et Paimer de haut, ainsi qu'il doit etre
compris et aimê et si, se gardant de la prostitution politicienne, les
artistes d'expression flamande osaient, par exemple, reconnaitre et saluer
le talent d'un Georges Rodenbach, comme les artistes d'expression franeaise reconnaissent et saluent le talent d'Albrecht Rodenbach v.
Wij ineenen niet dat het talent van Georges Rodenbach door de
Vlarningen miskend wordt; het eenige vat zij houden staan, en terecht,.
is dat Vlaanderen over Georges Rodenbach niet hoeft fier te zijn, dat
deze zijn eigen Vlaamschen aard volkomen heeft afgelegd om Parijzenaar
te worden, en 't Vlaamsche leven, 't Brugsche bijzonder, in een geheel
valsch daglicht heeft gesteld.
Annales de soc. d'arch. XV, r, bevat eene reeks merkwaardige opstellen, van G. Cumont over Brabantsche munten, van
M. Huisman over documentcn betreffende Maria v. Oostenrijk, van,
__Ch. Clerbaut over or gelbouw in de 18' eeuw, enz.
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Revue Sociale catholique. Juni. 1901.
E. Vliebergh bespreekt breedvoerig het werk van M. Van der
Velde : La propriete foncie're en Belgique. Hij toont hoe er meer
dan goede wil noodig is om tot het besluit te komen waartoe de
schrijver geraakt : het collectivisme. Hulde brengende aan wat er goeds
is in deze studie wijst hij op de vele punten die in 't duister blijven.
Hij verwijt aan schrijver zijne onachtzaamheid wat statistieken betreft,
niet minder dan -23 onnauwkeurige getallen heeft hij in 't boek gevonden.
— G. De Craene, vervolg van Coup d'cezl sur etat des dzverses
legislations en mattere de constitution des societe's anonymes,het Engelsch
en Duitsch recht vvorden behandeld. — Van G. Banneux L'zndustrie
cloutie're au pays Walton naar aanleiding der studie van Ch. Gênart
verschenen in Les industries a domicile en Belgique vol. III. — Voorts
Chronzque sociale van H. Lambrechts.
Eigen Haard. 25 Mez 1901. Zeer waardeerende_ artikels over
F. W. Van Eeden, door D r M. Greshoff en over Frits Bouwmeester,
'met portretten. 8 funz Middeleeuwsch Beeldszufwerk, door T. Van
Dyk, met afbeeldingen. De uitbarsting- van den Keloet, vulkaan in de
residentre Kediri op Java, met platen. Voor onze amateur-fotografen,
door D r E. Rombouts. 15 juni. Nette schets Van 't oude en 't nieuwe
Oosterbeek, door S. Kalif, met platen. Van Jer. De Vries, wat uitleg bij
de plaat : De Voorde, naar de schilderij van Jacob Van Ruisdael. Langs
Borneo's Oostkust. Voorts kleine letterkundige schetsen in elk nummer.
Het Nieuwe Dompertje. Maandsch. 's Hertogenbosch. April
1901 : De eed der Engelsche konzngen, door A. Merkes, pr. —
Onderzeesche Booten, door Max van Poll. — Ilet Sterfoord der
H. Maagd, door Herm. Smits Azn. Schrijver meent dat de H. Maagd
te Jerusalem, en met te Ephese stierf. — De Roman « Quo vadis? »
De Parijsche correspondent van 't Handelsdoor A. J. Oostdam.
• blad, wren niemand vooringenomenheid of overdrijving ten dege zal
In meer dan 20 vertalingen is het boek
• verwijten, schrijft o. a. :
• verschenen en had succes, maar nergens zoo sterk als in Frankrijk.
a De reden ligt hierin, dat het beantwoordt aan een zinneprikkelend
c mysticisme, dat pier zeer algemeen kan worden waargenomen. De
• lezer, die godsdienstig is aangelegd, zal zich hebben kunnen ver4 beelden, dat hij stichtelijke lectuur had, ofschoon drt door nnj beslist
• ontkend wordt. Het werkt op de zinnen, niet op het hart, noch
c op bet gemoed. » — Waar een liberaal journalist aldus oordeeltt
4 dient zeker voorzichtigheid in acht genomen te worden.... Men houde
• dit verhaal... vooral uit de handers van kinderen en jonge lieden.
't Land der Zon (van M. C. Poelhekke), beoord. door Jac. van
Term. a Daar ligt een mooie gedachte in 't jongste werk van P.
* De vorm doet vaak denken aan Couperus' Majesteit mooi, door• werkt proza, maar soms wat zwaar van tred. » En ten slotte met
... En als we woorden_
pittige, klankvoldoening gelezen
och, we behoeven er geene saam te
• dragende, onversletene,
naaien als gnuivend (bl. 129). Wie zich ruimer wil bewegen dan
• de confectie-pakjes van Van Dale en De Vries en Te Winkel toe4 laten, behoeft nog niet zelf coupeur te worden. Onze NederlandHolland a.
• sche taal heeft wel ander e stapelplaatsen dan pakhuis
a Grip in de Vlaamsche, in de Friesche, in welke idiomatische voor• raadkamer ge wilt, — en ge zult goudlaken vinden en zilverbro• caat en fulp onbestoven en onverlegen, waarmeé ge onzen letteren,
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« koningsgewaden geven kunt. » — Vrouw Spierzngs' Koei, door
Ant. Coolen. — Gethsemaneh, gedicht van W. — Paaschochtend,
id. van Zr.
Mei 1901 : Eene Rede over Pestalozzi. Eene scherpe maar wel
verdiende critiek over D r Gunnings' rede. De hr F. Hendrichs eindigt
. Ziet Dr G. dan niet, dat hij zich met de verheerzijn artikel
« lijking van dezen utopist, van dezen eigenzelvigen waanwijze, Bela- c chelijk maakte? Ziet hij dan niet, dat de nuchtere lezer of hoorder
e dien Pestalozzi toch al een heel wonderen snaak moet
iemand dien men in onze dagen zou heeten : een_ faiseur? Ziet hij
• dan niet... hoe de Christus-idee nog immer de hoog-veredelende en
c hoog-opvoedende verdient te heeten, en de Rousseausche (van Pesta• lozzi) niet meer is dan een treurige caricatuur?... » De drooglegging der Zuiderzee, door Max van Poll. — W. C. J. Pastoors...r
door Jac. van Term. — Nog iets over de Franschen. De peer Louis
Lammers, uit ondervinding en de visu sprekend, zet zijne zedenschets over het Fr. yolk voort : Niet iedere Franschman, niet iedere
Parijzenaar is welopgevoed. Verre vandaar.... Ook van de hooggeroemde galanterie krijgt men bij langer verblijf in de Fransche hoofd
stad eene geheel andere meening dan die, welke de algemeen gang-bare mag genocmd.... Huisehikheid kennen de Franschen nagenoeg
niet... Hunne zindelijkheid is er eene, welke zich vergenbegt met de
oppervlakte... — Nog eens Szenkzewicz' Quo vadzs? door J..
Kloosterhuis. Dit art., naar aanleiding eener beoordeeling van wege
4 Alte land neue Welt » geschreven, gewaagt o. a. van 't oordeel van
hr Laudriliart in Le Correspondant », en van de critiek des Italiaanschen Paters Giov. Semeria, Barnabiet, twee kathi; advocates van
Quo vadis ». In nota gelezen « Wij achten het boek hyper-modern,
Op enkele plaatsen Zolaistisch en over het algemeen van een valsch
christelijke strekking. — Oud-.Hollandsche Spreekwoorden.— Vlaam.

sche Spreuken.
De Nederlandsche Spectator, 19-21. Op blz. 157 wordt een
overzicht gegeven van Overvoorde's Bescherming van monumenten,
waarvoor Jhr. de Steurs zoo wakker strijdt. De schrijver is van
meening dat Nederland met deze gedachte weder is ingeslapen, ondanks
het opschudden der wakers die het voetspoor van Didron en Montalembert willen volgen. — Op bl. 158 geeft Hooijer, onder den titel
Pistoja. Schilderachtige reisindrukken uit — Op bl. 64, vlgg.
geeft Dr. A. S. Kok een leerzaam overzicht van het werk van C. G. N.
De, Vooys, Middelnederlandsche legenden enz. Het werk getuigt
van ongemeene werkkracht, nauwgezet onderzoek en kritischen blik. 71
De verzameling sluit zich aan bij het academisch proefschrift van de
Vooys, Des conznx summe.
De Hollandsche Revue, 4, bevat een karakterschets van R. A.
Kollewijn geconspueerd wegens zijn vereenvoudiging der , schrijftaal ». Er volgt een overzicht der methode, met drie portretten. De
kieschheid van Kollewijn wordt geprezen, dewijl hij den dood van
De Vries heeft afgewacht alvorens met zijn stelsel voor den dag te
komen. Het boek van de maand » is Het Zwitsersche stelsel, door
-kapt. Meyboom.
25 Mei, 1901.
Belangrijke uitknipsels over de .Hollandsche Legerwetten, de Pen..
sioenverzekeringen, de Postoorlog van Turk0e, de werking van Syn
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dikaten en Trusts. De Karakterschets is gewrid aan Dr. H. Van Cappelle
en diens expeditie naar het westelijke . Hinterland . van Suriname. —
Als boek der maand : Ontwerp_program voor de Nederlandsche koloniale polztzek door H. H. Van Kol.
De Gids. Juni 1901.
De stembusstrijd wordt gekenmerkt door een tweetal verschijnselen,
schrijft prof. Molengraaff: de samenwerking der keikelijke partijen tot
verovering del regeermacht en de stichting van den vrijzinn]g democratischen bond. In de eerste plaats zal dus de oude strijd tusschen clericalen
en anti-clericalen opnieuw worden gestreden; wat de vrijzinnig-democratischen bond betreft, gevormd door de uitgetredenen uit de Liberale
Unie, hij heeft ten doel . de gemeenschappelijke actie te bevorderen
van de in den lande verspreide vrijzmnige en tevens democratische
elementen, van de velen die geen hell verwachten van de toepassing der
sociaaldemocratische leerstellingen, maar evenmin van partijgenootschap
met liberalen, die, zich voorstanders noemende van algemeen kiesrecht,
niettemin toonen, dit in afzienbai en tijd slechts te begeeren in het
afgetrokkene. . — De rol van den Oranje-Vry'staat in den oorlog in
Zuid-Afrika. Over de Zuid-Afrikaansche Republiek is het eene boek
na het andere verschenen, schrijft W. F. Andriessen, van die levendige
belangstelling heeft men te Bloemfontein maar zelden lets gemerkt.
Daarom geeft hij hier een overzicht der geschiedenis van OranjeVrij c taat. — Openbare boekeriien en leeszalen door T. J. de Boer.
< Wie zich de moeite wil geven om de volgende bladzijden te lezen zal
daaruit de voor ons beschamende gevolgtrekking kunnen maken dat wij
in dit opzicht zeer ten achteren zijn. Wij zijn nog niet eens goed aan
den gang... uit algemeene middelen (wordt) bijna alleen voor den kleinen
kring van het akademisch publiek gezorgd, terwiil aan een deel van de
landelipe bevolking en aan de armere kiasse in de steden voornamelijk
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen lektuur verschaft.. In Vaderlandsche Geschiedenisstuaies heeft Byvanck het over Theodoor Van Kooten, den 22 October 1769 te Leeuwarden geboren. — Verzen van Helene
Lapidoth Swarth en Rob. Roberts.
Noord en Zuid. Juni. Dit tijdschrift geeft herhaaldelijk ontleding van belangrijke en minder bestudeeide dichtwerken. In Juni
komt voor eene verklaring van Starings Verjaardag-, wat door den
heer Schelts van Kloosterhuis voor 's dichters . meesterwerk . wordt
gehouden. Op dergelijke wijze wordt door J. Hobma zeer leerrijk
behandeld Potgieters Ryksniuseiim te Amsterdam. Wij weten dat
Potgieter juist de man is ter beoordeeling van het Leven en de kunst
der zeventiende eeuw.
Neerlandia Mei, geeft vele bladzijden van bestuurhike bijzonderheden en ver “ , ;ens de beschrijving van een Damesfeest van het
Alg. nederl. Verboizd, te Brussel, vooral bestaande uit zangmuziek.
Caecilia, 15 IVIei, geeft een artikel over den tekst van Lohen-,
grin (Garin le Loherain) van Karolingische afkomst ; hier is de legende
in hare eenvoudigste gedaante medegedeeld door H. Viotta.
StudiEn. Deel 56, afl. 4.
A. A. van Bergen bespreekt het werk H. Dykstra, predikant te
Smilde. . Het Evangelze in onze Oost. De protestantsche zending in
het tegenwoordig Nederlandsch Indie van de eerste vestiging tot op
onzen tijd a. Katholieke Kunst in de XXe eeuw door W. van Nieuwen-
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Koff, naar aanleiding van een opstel over religieuse kunst in de 20 0 eeuw
van het Engelsche tijdschrift The Month (March igoI) Dat zij
die rondtasten in de o sombere schaduwen des doods, in kunstvorm
uitzeggen,_wat zij zelf geleef,d, zelf gezien en gevoeld hebben, en in
uitgezochte taalmuziek hun eigen ivel en wee verkondigen. De Katholieke kunst heeft hooger, edeler roeping. De schatten der vroegere
eeuwen en de pas ontdekte rijkdonniaen van taal, klank en kleur met
dezer onmiskenbaar eigenaardige bekoorlijkheid moet zij dienstbaar
maken aan het hoogste geluk van den evenmensch, als eene erkentelijke
hulde aan den eenen Geyer van alle licht,- van al het goede en schoone. .
Vervolg van C. Wilde's studie Najbels voor Lao jaren, IV, Ruffo
Nelson. — Een Nederlandsche bewonderaar van Ibsen. Meerkerk wordt
hier bedoeld en zijn boek Hendrzk Ibsen. Eene inlezding tot zipze
werken. E. p. Is. Vogels toont aan hoe let lage peil van Ibsen's schouwa
spelen toegegeven wordt door een bewonderaar zoowel van den moralist
als van den kunstenaar.
De Katholieke Gids, juni 19o1.
Vervolg der studie De Pool Karel Antonzewicz. Van Hein de Jong :
Vrimetselaarsdaden, ,eene bijdrage tot nadere kennis, der Hollandsche
Het voorkornen van hagelschade door kanonschoten
Vrijmetselaars.
door A. Nuyens.
De Arbeid, af1.- 8.
Te lezen- de studie van J. Tersteeg over De beteekenis der hedendaagsche Letterkundige Kritiek. Dit artikel heeft voor doel te klagen, dat
onze hedendaagsche letterkunde-kritiek voor een groot deel in onbevoegde
handen is, in veel gevalien zich bepaalt tot een in rage, algemeene termen
bewonderen of afbreken, en slechts zelden met de gewenschte klare,
pakkende argumenten ter tafel komt a. Schrijver wil bijzonder toonen
hoe een deel der kritiek Borel, Anna de Savornin Lohman en Jeanne
Reyneke Van Stuwe op een standpunt heeft geplaatst dat hun met toekomt a Had de kritiek nadrukkelijk op de Brie groote fouten van a Het
Zusje » gewezen (a Het Zusje a is ten eerste pervens, rammelt ten tweede,
en is ten derde ouwaar ») misschien was het a Vlindertje achterwege
gebleven, dat veel hooger staat, maar evenals zijn voorgangster met
te Weinig inspanning en zelf-controle tot stand is gekomen. ... Het
aplomb, waarmee Hartst-ocht (van Jeanne Reyneke Van Stuwe) een
overigens zeer zeker van durf en persoonlijkheid getuigend werk, zich
presenteerde, was aanleiding dat de oppervlakkige slordigheid er van
met dadelijk op den voorgrond kwam te staan
In a Tragische Leven »
van dezelfde schrijfster a nergens een
nergens een verheffing
boven het peil der blinde keuze van luk-rook aaneengeregen woorden,
de hoofdzaak verdtinkt in een zondvloed ‘ an bijzaken -en overtollig
gefraseer..._ Anna Lohman is 'n streng en ernstig werkster, en stelt in
dat opzicht de beide besproken auteurs in de schaduw, maar ze is te
weinig i arizeste, en ook bij haar mist men nog te veel de smaakvolle
routine in de behandelink der stof, het lenige kneden van de taal, waardoor een enkele zin, een enkele woord-vei binding een vreugde-op-zichzelf wordt voor den beschouwer — Verzen van Karel van den Oever
en Adolf Herckenrath. — Vervolg van Victor De Meyere's Het bloedende
Hart van Daneelken. In katholiek opzicht is er hier wel wat te zeggen
Daneelken die, rouwhertig, van zijn pastoor, zelfs van den paus, geen
vergiffenis krijgen kon !
Vervolg van Lode Backelmans Marieken van
Nymegen.
Herstel van A. Rehm : niets bijzondets.
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Stimmen aus Maria Laach, LX, 5. J. Braun, S. J. zet zijne
studie voort -over de . Engelsche Frithgotik >, (II. Schluss). Hij toont
aan hoe omtrent 1275 van het -vaste land eigenaardige vormen naar
Engeland drongen en daardoor het karaktenstieke der Engelsche gothische kunst wordt geschaad en deels te gronde gaat. Deze studie is
versierd met eene afbeelding van een prachtigen voorgevel der hoofdkerk van Salisbury. — J. Dahlmann handelt oxer `. Pekinger yolks-kunde >, ter gelegenheid eens werks daarover van M. Grube. De
schrijver spoort aan tot het . Stadium der klassischen Denkmhler der
alter Zeit '> en het onderzoek der bronnen.
Anzeiger des germanischen Nationalmuseums, I. Men vindt
bier voorbeelden van zonnewijzers uit de zestiende eeuw, medegedeeld
door Th. Hampe. — Dubbel belangrijk voor onze lezeressen zijn de
verlichtmgen bij eene verhandeling over keukenhaarden en kookgerief,
van Otto Lauffer (derde artikel), en niet minder de studie van Hampe
over zestiende-eeuw-sche lotetij-potten en lottrekking met blaasmuziek.
Zeitschrift fur christliche Kunst, 12, t. Bl. 353, vlgg. : . Die
Klostergebaude der Benedictiner-Abtei von S. Matthias bei Trier », door
den Dombaumeister Wilh. Schmitz. Deze studie is niet alleen voor
de geschiedenis der kunst, maar ook door de menigte afbeeldingen
voor de technische studie van buitengewoon belang.
De aanleg des kloosters dagteekent van de zesde eeuw, de ombouw,
van de ge , het nog voorhandene, van de 13° eeuw. — J. A. Endres
beschrijft de ruiters van den dom te Regensburg, met het oog op de
€ middeleeuwsche kerkelijke staatkunde >>, en Schnutgen behancteit
nieuwe koorkappen, met afbeeldingen. Op bl. 13 bespieekt R. Herzig
den Radleuchter uit den dom van Hildesheim (met 4 afbeeldingen)
en J. Braun de stola van aartsbisschop Theodorik II van Trier (t 124:).
2. bevat eene verhandeling van Schnutgen over het huwelijk van
S. Catharina met het Jezuskind, van Correggio, in 't bezit van den
markies Patrizi te Rome. De schrijver wijst op dezelfde vootstellingen dezes meesters in den Louvre en elders. Eene vergelijking met.
Memlinc wordt niet gemaakt. De afbeelding naar Correggio is gebrekkig geslaagd. — Semper handelt over een Venetiaansch houtenblad
met reliefs van been in 't Kensington-museum. — Claus beschrijft een
romaarisch reliekenkastje uit den Elzas in eene vergelijkende studre.
3. bevat het slotartikel van Semper over de Holztafel en een
artikel van Schnutgen over geemailleerd bergkristal der 14 0 eeuw (met
afbeelding),
Le Correspondant. to Mei.

Encore la loz contre les Congregations

(Ben C. de Meaux).
Schrijver stelt zich voor de grieven aan te duiden van de katholieken en van al de vrienden der gelijkheid voor de wet, de gevaren
die hen bedreigen, de kansen op redding, de aan te wenden- middelen. — Une page obscure de l'histoire de Jeanne d'Arc. Son abjuratzon (Ph. H. Durand). Hier wordt hew ezen dat . Jeanne ne connut,
n'entendit jamais le formulaire d'abjuration qu'elle passa pour avoir
prononcè. . — La Question de la Mandchourze (B. de Zenzinoft).
— Les Salons de 1901. La socie'te natzonale. La socie'te des artistes
francais (Jane Dieulafoy). — Les retraites ouvrzéres (Ludovic de
Contenson). — L'Etrangdre V, novelle (Leroux-Cesbron). — Les
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Grdves. Existe-t-zl un moyen de les empecher I (***). — L'Exposzlion de l'Enfance (A. Beaunier). — Catznat : l'homme et la vie V
(Em. de Broglie). Boekennieuws.
25 Mei.

Le ministdre de la guerre sous la Commune. Cluseret-Rossel-Deleseluze (G&Ileral Bourelly). Begin van een levensschets, van Cluseret, die in 1871 -een voorname rol heeft gespeeld in het omwentelingsdrama. — Mgr d'Hulst pendant la guerre et pendant lacommune (A. Baudrillart). . Dat hij een apostel was, heeft hid getoond
geheel zijn leven, op alle wijzen ; de _oorlog en de commune hebben
hem de gelegenheid gegeven te toonen dat hij ook een soldaat was.
— Cas de Conscience I, novelle van Champol. — Un e'veque Americazn, Mgr Spalding- (F. Klein;. Schrijver van dit lezenswaard artikel
zal binnen kort de vertaling laten verschijnen van Mgr Spalding's.
boek -: Opportunity, en maakt ons voorop bekend met het leven
en de werken van dezen grooten Amerikaanschen bisschop. — L'Indlpendance espagnole, Saragosse et l'Empereur (1808-1809) (G. de
Grandmaison). De geschiedenis van Saragosse terwijl deze stad door
Napoleon werd belegerd. — L'Etrangdre, einde eener novelle van
Leroux-Cesbron. — Le Collier de la Refine, een artikel geschreven
door L. de Lanzac de Laborie, naar aanleiding van een pas -verschenen werk van F. Funck-Brentano: — Courrzer de la litterature,
des arts et du the'dtre (L. Joubert). — Chronique politique.

Revue de g Deux Mondes. 15 Mei.

Les Oberle, eerste deel eener novelle van R. Bazin. — Comment
Tacite ,est devenu hzstorien (G. _Boissier). Tacitus werd geschieuschrijver en uit lust en onder den drang cler omstandigheden. Deze ornstandigheden waren de dood van den verdrukker Domitianus en de intrede
der vrijheid onder het rijk zijner opvolgers. Tacitus wou verhalen . de,
geleden slavernij en het tegenwoordig geluk.,. Doch hij werd gewaar
dat zoo'n stof maar een gelegenheidswerk kon tot , stand- brengen,
zonder blijvend belang. Daarom besloot hij de geschiedenis aan te
vatten bij den dood van Nero, en zoo betrad hij het veld der hooge
geschiedenis. — La Conquete de Paris par Bonaparte (1799-1800)
III. La ze session legislative (A. Vandal). — Poeszes van Ch. Gudrin
fraaie natuurschildering, innig gevoel. — Impressions- de France V.
La Province et Paris (E. Hanotaux). . Paris vaut plus que la France.
Mais la France vaut mieux que Paris. > — Romanturne politique et
pohtique re'aliste (Oh. Benoist). « Livre 'A lui-meme, le parlementarisme est trop individualiste, trop egoiste, et... laisse tel qu'il est, le
suffrage universel est trop inorganique ... — Pour limiter le parlementarisme, it faut retablir l'èquilibre rompu des fonctions ou des
pouvoirs; pour ameliorer le personnel (van de kamers) , i1 faudra
aller droit aux sources et organiser le suffrage universel. Mais, corvine
l'êquilibre des pouvoirs ne saurait etre retabli qu'en tenant en un
parfait et constant rapport le droit et le fait, le fait - et le droit,
et que l'organisation du suffrage ne peut trouver que dans la yieses.
cadres naturels, - reformer ainsi et ainsi transformer, construire -ainsi.
l'Etat -moderne, ce serait de plus en plus s'eloigner de la politique
romantique, de plus en plus se rapprocher du rêalisme politique. »
—LaGrel,
zeer geleerd artikel van graaf A. de Laporta. — Revue
dramatique. -- Revue musicale. — Boekennieuws.
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Civiltâ Cattolica. 4 Maggio 1901.

Giuseppe Mazzini — Massoneria e rivoluzzone; In Rome wil men
een standbeeld oprichten aan Mazzini. Om de dwaasbeid van zulk
gedacht te doen uitschijnen en tevens de geheime handelwijs der
sekte bloot te leggen, zal schrijver het leven en de werking van Mazzini,
een der kopstukken der omwenteling, bespreken.
Mazzini, Genovees van geboorte, heeft, met zijnen buitengewonen
geest, de omwentelingsgedachten weten te verspreiden, zoodat hij met
recht als leidsman en filosoof aanzien wordt van de partij waarvan
Garibaldi de wapenheld was. Tot aan de jaren 1870 gaf hij verscheidene schriften uit vol omwentelings- en republikeinsche gedachten.
Heden zijn zij uitgegeven in 18 boekdeelen. Hij stichtte verscheidene
maatschappijen die hetzelfde doelwit betrachtten : « het jong Italie .
het ,< jong Zwitserland ., c het jong Duitschland >>, « het jong Polonie »,
g het jong Europa . enz. In 1871 stichtte hij in Rome een - dagblad
« La Roma del Popolo .. — Zijn ideaal was « Dio e it popolo .
't is te zeggen God alleèn meester in den hemel, het yolk op de
aarde, bijgevolg geene kerk, geen Paus, geene koningen. Vandaar de
omwenteling en de middelen om daartoe te geraken de opvoeding,
en de opstand tegen alle overheid. Het politiek centrum of de hoofdstad
die tot uitgangspunt dier gedachten moet dienen is Roma q la terza
Roma ..
Il dzvorzzo zn Italza : Vervolg van eene studie over de echtbreuk in Italie.
Il concordato e i vescovz legzttimi ed zntrusi : Vervolg eener
studie over het concordaat in hetwelk gewezen wordt op de valsche
handelwijs van de geestelijkheid die de Constitutie aangekleefd was.
Zij gaan zooverre in hunne vermetelheid dat zij zich in nationaal
conciliabule tegenover den Paus vereenigen. Rome veroordeelt ze.
Volgen verscheidene breven aan de wettelijke en onwettelijke Bisschoppen, namelijk de breve « Post multos labores . door dewelken Z. H.
de Paus hen tot onderwerping uitnoodigt. Verscheidene Bisschoppen
die uit hunne streek geweken waren, namelijk in Engeland, wilder
zich niet onderwerpen.
18 Maggio 1901.

La congzura antzdistthna della Massoneria confermata dal gran
maestro Nathan. Nathan heeft ter gelegenheid der opening van de
zalen in het paleis Giustiniani als tempel der Vrijmetselarij eene
redevoering uitgesproken, met het inzicht die vrijlievende maatschappij
tegen hare aanvallers te wreken. Het thema was : 4 De Vrijmetselarij, hare werking en hare middelen. . Nathan haalt verscheidene
artikels aan van hare standregels die juist niets bewijzen, maar slechts
bevestigen dat al de ingeschrevene broeders een voorbeeld van liefde
en deugd zijn — de volmaaktheid van 't menschdom beoogen enz.
Hij had beter de bijzondere geheime regels uitgelegd wilde hij zijne
maatschappij in haar waar licht doen kennen waar men spreekt van
het « uitroeien van priesters- en keizers ..
Daarna bespreekt hij de buitengewone macht van zijne maatschappij, hare tusschenkomst in de Fransche omwenteling en in deze
van Italie. Daarin zijn wij ten voile 't akkoord met den oppermeester
en de oproerige gebeurtenissen, de vervolgingen die nu plaats grijpen
in Frankrijk, Spanje, Portugaal en Oostenrijk, zijn nog het werk van
die oprechte volksvrienden.
I padroni e le societa operaie. Schrijver stelt vast dat de socia-
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listen den klassenhaat behertigen, en altijd voor den dag komen met
vijandschap tusschen kapitaal en arbeid. Welk is de oorsprong van
die vijandschap? — Miskenning van het gezag in name der liberale
grondbeginsels. Misbruik van wege de meesters. Middel tot verbetering : het stichten van vereen.igingen onder patroons en 'werklieden,
bijzonder der gilden van arnbachten en neringen. Maar deze vereenigingen zijn soms moeilijk omdeswille van het wantrouwen der werklieden tegenover den patroon. Dit wantrouwen is verstaanbaar als
men nadenkt dat de patroon , dikwijls den geest van kristene liefde
verloren heeft, welke zijne voorgangers in verledene eeuwen ten opzichte
hunner onderdanen bezielde. Waar immers is nog die familiegeest
-van eertijds ? En nochtans in, vele plaatsen heerscht er groote ellende
b. v. bij de mijnwerkers in Sicilien. Edoch, vervolgt schrijver, de
werklieden dragen ook een deel der schuld door hun gebrek aan
spaarzaamheid, en door allerlei ondeugden. Het sociaal vraagstuk is
dus eerst en vooral in , zedelijk opzicht op to lossen.
Della stela' del Fore : Vervolg van eene studie op de ontdekkingen in den Forum.
In de boekbeeerdeeling bespreekt de Civilta, het werkje waarvan
Dietsche Warande en b'elfort eertijds een verslag gegeven heeft
Gue'rzson sitbite d'une fracture. L. Van Hoestenberghe etc. Dit
werk werd onlangs in 't Italiaansch vertaald door D r Carlo Costa.
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Oud.-Hoogstudentenbond van West-Vlaanderen.— Den 14 Mei
laatstleden kwam deze Bond bijeen in algemeene jaarlijksche vergadering
te Brugge. 26 leden waren tegenwoordig.
Hier volgt de bezigheid
i° Worden tot nieuwe leden gekozen :
Dr Cools, van Oudenburg.
Dr J. De Laey, van Heyst.
Dr Karel De Gheldere, van Couckelaere.
Deze laatste, de gevierde Vlaamsche Dichter, woidt eenpatig, nevens
Dr Van Steenkiste, tot Eere-Voorzitter gekozen en zijn naam met geestdrift begroet.
Een zestal nieuwe leden worden voorgesteld, om aanveerd te worden
daarover zal beslist worden in de naaste vergadering van Oogst, te Rousselaere.
2° Verschillige mededeelingen worden gedaan, namehik :
a) Van een schrijven, uitgaande van Vlaamsche studenten van
Leuven, die een hulpgeld vragen om de kosten te dekken van Propaganda
tot vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool.
Eene toelage van 25 frank wordt hun daartoe verleend.
b) Van eene blijde gebeurtenis bij de laatste algemeene vergadering
det Notarissen van 't Brugsche, waar de Voorzitter, beer notaris De
Saegher, van Licittervelde, zijne verslagrede over 't laatste dienstjaar in
't Vlaamsch gehouden heeft. 't Is waarschijnhjk de eenige Kamer van
Notarissen in 't Vlaamscbe land, waar zulks gebeurt.
Aan dien moedigen Vlaming zal, namens de Vergadering, een hertelijk woord van dank gezonden worden.
3 0 Vlaamsch Genees- en natuurkundig Congres, te Brugge.
De Voorzitter, heer Dr Van Steenkiste, deelt mede dat deze Zitdag
aanlegt om zeer wel te lukken : een groot getal geneesheeren uit al de
Vlaamsche gouwen staan reeds aangeteekend, als deelnemers, en ook een
ruim getal verslaggevers zijn ingeschreven.
Er wordt besloten dat de leden van den Bond krachtig zouden werken
en werven om onder de geneesheeren van West-Vlaanderen zooveel
deelnemers mogelijk te vinden.
4° Vlaamsch in middelbaar en hooger onderwijs.
De vervlaamsching van 't onderwijs is en blijft eene der voornaamste
werkingen van onzen Bond.
Door de zorgen van de Gilde zijn verzoekschriften in omloop gebracht
door gebeel West-Vlaanderen, om handteekens te bekomen van ouders
die kinders hebben in 't middelbaar onderwijs van 't Bisdom. Daarbij
wordt eerbiedig verzoek gedaan aan onzen Hoogweerdigen Bisschop, om
verschillige zeer gewenschte verbeteringen te bekomen, voor 't Vlaamsch
onderwijs, in de collegien en de kostscholen voor meisjes.
Nog wordt medegedeeld dat Coremans, de grijze kamper voor ons
recht, in de Kamers andermaal zal te velde trekken om de kennis onzer
taal verplichtend te maken voor de leerlingen der middelbare gestichten
van Vlaanderen, om tot het hooger onderwijs toegelaten te worden.
Dit is, meenen wij,' nog de beste en de zekerste weg om tot ons
doel te geraken : Hooger Onderwijs.
De verblijdende werking die aan gang is om de Hoogeschool van
Gent tot eene Vlaamsche te rnaken, dient ook krachtdadig ondersteund
te worden.
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In alit Vlaamsche vergaderingen, op gouw- en gemeentedagen, zal
door de sprekers over dit stuk gehandeld worden, om ons yolk kehoorlijk
in te lichten wegens de noodzakelijkheid en het hooger bedied van eene
Vlaamsche Hoogeschool.
Meteen wordt, in den schoot van de Gilde, een afgeveerdigde benoemd bij het Verbond der Vlaamsche maatschappijen te dien einde
gesticht.
5°

Verjaardag van den n full.

't is te danken aan de werking van onzen Bond, dat de verjaardag
van Groeninghe schier algemeen gevierd wordt in West-Vlaanderen en
van jaar tot jaar nog toeneemt. Nogmaals zullen in al de gemeenten
plakkaten uitgehangen worden en, waar het pas geeft, 0-roeninghedagen
gehoudeii om 'die viering alhier te verwekken, aldaar te versterken.
6° Eeuwfeest van 1par.
Apotheker Wostyn klaagt met reden dat het Groeninghe-Berek van
Kortrijk veel te slap valt in zijne werking. 't Is bijna een jaar dat de
buitenleden van die Commissie tot geene enkele vergadering meer genood
werden. En ondertusschen de dagen vervliegen; dringende schikkingen
moeten genomen worden ; een reuzenstoet moet ingericht worden waaraan
al de Vlaamsche , gemeenten zouden deel nemen. 't Is erg te vreezen -dat
de tijd merkelijk zal te kort schieten om die groote vaderlandsche gebeurtenis naar behooren te verheerlijken. Hier is immers geen sprake van
feestelijke dagen voor Kortrijk of zelfs voor West-Vlaanderen, maar van
een overheerlijk schoone feestdag voor geheel het land. Ons y olk heeft van
over jaren daarvan hooren gewagen, is daarop bereid gemaakt door
schriften en in vergaderingen en het verwacht in 1902, te Kortiijk, eene
overheerlijke betooging die weerdig weze van het 600 0" i7erjaren van den
schoonsten zegedag uit ons verleden.
De Ou&Hoogstudentenbond die daartoe, aan 't Berek van Groeninghe reeds 2,000 frank gestort heeft en nog merkelijk - storten heeft
eenig recht van mee te spreken in die zaken, en daarom wordt beslist
dat er zal aangedrongen worden bij het Plaatselijk Comiteit, om zonder
uitstel eene algemeene vergadering te beleggen.
't 7 de en laatste bedrijf is de maaltijd, waarbij alle schoone zaken
sluiten.

Onze Hoofdman schetst over tafel de voornaamste werkzaamheden
van den Bond binst het verloopen jaar en een hertelijke roomer wordt
op zijne gezondheid en op den bloei onzer Gilde gedronken.
En zoo zet de Oud-Hoogstudentenbond van West-Vlaanderen, nu
13 jaar reeds, zijne Vlaamsche werking voort. Oyer de so leden maken
er deel van, uit al de gewesten van onze Gouw geneesheeren, taal- en
-deelmannen, apothekers, immers al maiinen die hunne volledige hOogere
studien gedaan hebben.
Het werk van de Gilde strekt uit tot alle Vlaamsch gebied. Maar de
voornaamste vrucht schijnt mij gelegen in het samenbinden van al de
verspreide Vlaamsche 'krachten over onze Gouwe. Bij gebiek aan band
gaan die krachten verloren; die 't best meenen verzwakken waar zij alleen
staan en ,zonder verband met andere strijdgenooten : het dagelijksch werk,
de bekommernissen van 't leven en — bier en daar — de- tegenwerking
van... de wederhelft, maken dat menigeen, die anders goed van wille is,
werkeloos blijft en, in den schijn, toch onverschillig wordt. Daartegen,
tegen verval en verzwakking, behoedt de Bond met zijne tijdelijke bijeenkomsten.
Aan de strijders van andere Gouwen, raden wij aan, elk in zijn,
geweste, eene Gilde in dien zin te stichten.
H.
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Van 26a tot 29a Augustus aanstaande zal in het oude en schilderachtige Nijmegen het 26' Nederlandsche Taal- en Letterkundig
Congres gehouden worden.
In den oproep tot bijtreding komen eenige zeer belangrijke mededeelingen voor, over de noodig gewordene herinnchting der Taalcongressen,
ten einde de belangrijkheid en de vrurhtbaarheid der besprekiiigen te
verzekeren, en de werkzaamheden in nauwer verband te brengen met de
gewijzigde toestanden en de tegenwoordige behoeften.
In zijn oproep herinnert het Uitvoerend Comiteit hoe het Congres,
in 1897 gehouden, een krachtige _poging deed, om verandering te
brengen in den toestand. Daar wend het Algemeen Nederlandsch
-Verbond gesticht, dat ten doel heeft, de belangen van den Nederlandschen
stam, in Europa, in Amerika, in Zuid-Afrika, in Oost- en West Indie,
j a zelfs op Ceylon, te bevorderen, en dit doel vooral tracht te bereiken
door onze geliefde en heerlijke Dietsche taal te doen kennen, te doen
beoefet.en, te doen leven of herleven, aan deze en aan gene zijde
van den Oceaan.
« Indien niet reeds de ingenomenheid met dien arbeid ons noopte
voort te werken in den geest van het Dordtsche Congres, de tijds-omstandigheden zouden het doen. Zij geven aan het Congres, dit jaar
in Nijmegen te houden, een eigenaardig karakter. Nooit te voren toch
was de belangstelling voor onze in Zuid-Afrika wonende stam- en
taalgenooten zoo levendig als nu. Nooit vertoefde een zoo groot aantal
hunner, onder wie de eerbiedwaardige Paul Kruger, op Neerlands
bodem. Meer dan an van hen hopen wij op dit Congres te zien.
Hun tegenwoordigheid, hun bezielend woord zullen ons krachtig herinneren, welk gevaar ieder oogenblik kleine volken bedreigen kan, maar
ook zullen zij ons leeren, dat geestdrift, moed en volharding de onmisbare
voorwaarden zijn om een hoog en heilig doel te bereiken.
Door al deze overwegingen geleid, heeft het Uitvoerend Comiteit
,bij de voorbereiding het volgende besloten
t o . In de Algemeene Vergaderingen onderwerpen te doen behandelen,
welke de Nederlandsche Taal, de Nederlandsche Histoiie, het Nederlandsche Lied, het Nederlandsche Tooneel, enz. betreffen, in verband

met het voortbestaan, den bloel en de ontwikkelzng van den Nederlandschen Stam,
20. Het aantal Algemeene Vergaderingen met gene te vermeerderen,
zoodat er van de drie ochtend-vergaderingen slechts twee voor de
afdeelings-bijeenkomsten beschikbaar zijn.
30. In overweging te geven naar een middel uit te zien, om de
aansluiting der Congressen onderling meer te verzekeren. Daar de sinds
het Congres van Breda (1881) bestaande Bestendige Commissie door
het ver.uiteen-wonen harer leden van den aanvang of tot minder krachtig
werken veroordeeld scheen, wenscht het Comiteit aan het Congres het
voorstel te doen de Bestendige Commissie op te heffen en te vervan-gen door een , ander lichaam. Derhalve beveelt het de bijtreders aan
te overwegen, of h. v. het Bestuur van het Algemeen Nederlandsch
Verbond daarvoor in aanmerking zou kunnen komen.
Het lijdt geen twijfel dat van deze en dergelijke maatregeleu
niets' dan uitstekende uitslagen te verwachten zijn, en dat het initiatief
van het Uitvoerend Comiteit algemeenen bijval zal verwerven.
De bijtreders worden verzocht, uiterlijk voort Juli, a. s., deze
uitnoodiging - te willen beantwoorden met de belofte hunner medewerking.
Indien zij eenig onderwerp wenschen te behandelen, wordt de opgave
daarvan, evenzeer uiterlijk voor r Juli, verwacht. In de afdeelingen
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zal ieder inleider over niet meer dan 15 minuten kunnen beschikken.
Het lidmaatschap van het Congres kost nu - als vroeger fr. 5 ,voor
Zuid-,f 2,5o voor Noord-Nederland. Hiervoor wordt toegang verleend
tot alle vergaderingen en_ feestelijkheden. Bovendien heeft-ieder lid het
recht, bij de feestelijkheden een dame te introduceeren.
De opgaven dienen gezonden aan den eersten Secretaris, Mr. C. G. J.
BIJLEVELD, Keizer Karelplein, 4, Nijmegen.
Mocht men verlangen, dat er voor huisvesting zorg worde gedragen,
zoo -gelieve men dit op te geven, uiterlijk voor 10 Augustus a.st.

S< Godelieve te Leuven. — 't Is moeilijk K Omroepen -eene
muziekuitvoering van 3 1/2 uur.
Allen g_oedgunstigen lezers zij dan bij dezen brieve bekend gemaakt dat
in de volgende hummers rekenschap zal worden gegeven van hetgeen er te
Leuven op den dertienden 1.1. is geschied. Meester Tmel hoog a in den
zadel a; aan zijne voeten eene engelachtige vrouw a en een duivelsche
kerel ... zoo riep het opgetogen publiek, medegesleept door de verrukkelijke klanken van ootmoed en reinheid van de eene zijde, door de
geniale toners van hoogmoed en wilskracht van den anderen kant; en
dat alles zich oplossende in een akkoord van hoop, van iouw en vergiffenis
als van engelen door den Hemel op harpen en luiten rondgezongen.
In een woord GODtLIEVE ».
Hoe heeft - Mevr. Noordewier de gelatenheid, de stille onderwerpingDiet even kalm als innig uitgedrukt! Orelio, de aanmatiging in sterke
kleuren gekarakterizeerd, Mej. Koenen, de wraakzucht en den nijd
geschilderd, Mevr. Feltesse, de troostende gezellin, de heeren De Jonghe
en Bialuet doorde verschillende kleine rollen het geheel volledigd!
Wat hebben de nieuwe tromben krachtig ter jacht geschald! Wat
heeft het groote orgel de bereikte= hemelsche heerlijkheid doen klinken!
Koor en orkest (al hebben de dames ook ongeloofelijk gechevroteerd)
waren bij de hand als vlijtige en gehoorzame soldaten, op den commandeerenden wenk des meesters passend.
Hoe opgetogen van de eene zij, muisjes-stil van aandoening elders,
was niet het machtig groote publiek in de Beriotzaal !
En hoe hielden de ariilleristen de wacht en omgaven de laurierboomen aan de ingangen!
Hoe, eindelijk, vermeden het alle heerenrijtuigen, karren en wagens,
voorbij-het feestlokaal de plechtigheid te komen storen!
Het gold een groot kunstwerk ter eere Gods!
Hulp voor de Boeren I — T. De Cock Buning richt een tweeden
oproep aan alle Nederlandersom door een individueelen en internationalen
boycot van Engelsche waren het Engelsche yolk de oogen te openen.
Wij knippen uit ;
,a Boerenviienden, bij wie de sympathie voor recht en moraliteit
dieper staat dan de oppervlakte en die voor eene goede zaak een mogelijk
kleine opoffering over hebt, sluit u dan aaneen om Engeland in haar
gevoeligst punt te treffen, en neemt . 0 voor vanaf dit oogenblik artikelen van Engelsche industrie uit te sluiten voor verbruik, met aflegging
eener gelofte, dat hiermede zal worden voortgegaan zoolang de oorlog

duurt en de onafhanke4/kheid der republzeken niet zal
bors-d.
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Ledeganck. — Wanneer eens (wij hebben reden om te vermoeden
dat het niet te lang daarmede zal- aanloopen) eene nieuwe uitgave tot
stand komt van Ledeganck's gedichten, zal deze een aantal stukjes kunnen
bevatten, welke eerst in den laatsten tijd weer aan het licht zijn
gekomen. Ze stellen ons in staat beter te oordeelen over de trapsgewijze
ontwikkeling van Ledeganck's talent; In zijn nr van 19 Mei kondigde
het Weekhlad De Stad Eecloo de onrdekking aan van verschillende
stukjes, welke in de « volledige uitgaven ontbreken, en deelde al
dadelijk een versje in Brie strophen Aan Lize mede, gedagteekend van
Juli 1828. Waar dit stukje voorkomt blijft echter verzwegen. In het
nr van 9n Juni wordt een tweede stukje opgepomen, dat het eerst
gedrukt werd in de a Lettervruchten ingezameld vanwege het Departement Sluis der maatschappij Tot Nut van 't Algemeen » (1830).
't Is een luimig verhaaltje, met het opschrift Ook de schaduw van

een ezel is gevaarlik.

Academie. — Zitting van 19 Juni. Stemming over de
K.
wedstrijden
Voor de eerste prijsvraag (Handboek voor de Cermaansche Goden .. en
Heldenleer) wordt de prijs in verdeeling toegewezen aan het werk van
MM. E. Soens, leeraar aan het Sint-Lievensgesticht te Gent, en J. Jacobs,
leeraar aan het college te Boom en aan dat van M. Brants, leeraar aan het
Atheneum te Doornik. Eene eervolle vermelding wordt toegekend aan het
handschrift met kenspreuk e Parvo labore res magna constare non potest.
Aan M. Bly, ontvanger der zeevaartrechten te Antwerpen, wordt de
prijs toegekend voor eene vakwoordenlijst betreffende de visschersbooten.
De prijs voor eene vakwoordenlijst voor het ambacht van den loodgieter en den zinkbewerker, wordt toegewezen aan M. Alfons Van Houcke,
bouwkundige-ingenieur te Laken.
Den eersten prijs voor eene verzameling en beschrijving van de oude
en hedendaagsche kinderspelen in Vlaamsch-Belgie, bekomen de heeren
Alfons De Cock, hoofdonderwijzer te Denderleeuw en Isidoor Teirlinck,
briefwisselend lid der Academie, te Bnisser. De tweede prijs wordt toe-gekend aan den heer Remi Ghesquiêre, voorzitter van den West- Vlaamschen Onderwlzersbond, te Geluwe.
Tot briefwisselend lid wordt benoemd de beer Amaat Joos, bestuurder
der normaalschool te St-Niklaas en tot buitenlandsch eerelid, de heer
Tepe van Heemstede.
Op 27 Juni, om I I nur, houdt de Academie hare jaarlijksche openbare plechtige zitting. De heer Th. Coopman, bestuurder, zal spreken
over het Woordenboek der Nederlandsche taal en Dr Kluyver, uit
Leiden, over Hugo De Groot, als verdediger van onze moedertaal.
De driejaarlijksche prijs van Nederlandsche toozieelleten J. Minnaert, voor hun
terkunde werd toegewezen aan de heeren
werk Siddharta of de star van lndze.

t Martinus Bouman, te Gouda, componist van het Nederlandsche
opera Het Meilzef. — t Victor Phont, hoogleeraar te Gent en de vader
der Evenredige vertegenwoordiging. Hij schreef menige werken over
dit onderwerp en namelijk : La Representation froportionnelle, Table
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de division des nombres pour la relpartition des sieges.

—t Baron
von Ziegesar, to Brussel, vlaarnschgezinde Duitscher, redacteur en
stichter van het Brusselsch tijdschrift Germania. t Friedrich Friedlaender, ouderdomsdeken der schilders van Weenen. Zijne bijzonderste
werken : iWonnzkken op het graf van een martelaar, Food van den

Tasse, Frederick von Hohenstaufen en de kanseher Pierre de Vzgnes;

hij schilderde ook vele genrestukken en volksscenes.

t tA M —
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I.
Verhandelingen en Verhalen.
5 en
C. Van Ongeval, kan., Over Schriftuuraanhaling
Hilda Ram, Slachtoffers voor Transvaal (In Antwerpsche spreekwijs) —
H. Persyn, Het Doiper Lied
F. Dryvers, Gelijkheid. Moet de Staat de gelijkheid van goederen invoeren ?
Hendrik De Mare', Gedichten van P. C. Hooft . . . . . . . . „
Anna GermonpreT, De Weddingschap ..... . • . . . . . . . . • ,,
Ed. Van Even, Muurschilderingen van de xv6 eeuw, in de kerk van Sint

29

52
59

• •

71
136

..... • • • •

164
225

•

Peeter, te Leuven, ontdekt

1 i6

4,

M. E. Belpaire, Het Landleven in de Letterkunde. V. Frankrijk . . . . .
.
3 . D C. Quo Vadis?
• • .
. .
P. 5. Tysmans. Het Volkslied . . . . , . . ,
Alberdingk Thijm, Nieuvve Schilderwei ken. G. Guffens, E. Dirks
.
Arthur Wentworth Powell M. A., De Regeering van Koningin Victoria . •
,„
• .
D. Claes, Het Davids-Fonds en de Vrouven
A. G. Welvaar, pb., Hedendaagsche Wijsbegeerte, hear geest en hare

247
259
263
266
274

. . . . . , • , .
. .
hoofdtrekken
D. Claes, Paschen. Een uitstapje near Ilakendover ..... . . , . . . .
M. E. Belpaire, Een Vlaamsche Meester (Met portret van P. Benoit) . ., •
Thomas Heidebrand, Confessioneel interconfessioneel, neutraal. Een woord
over de jongste beweging in de 'Duitsche christelijke Beroepsveree nigingen
• • • •
. . •
E. De Gryse, Het eerste hoofdstuk der Genesis (I-II._3)
Om. K. De Lacy, Doodslag. Auri fames ..
.. . • .......
Heinrich Bischoff, Hendrik Hansjacob I
. • •
Dr. F. Meeus, Gheel . ........ .
8 • • • • 8 • • •
Dr S. Kannunik Martens
Van der Veur, De Islam op Atjeh .
. • . • • • . •
Om. K. De Laey, Wit en Zwart
.
J. Jacobs, De Begrafenis bij de Oudgermanen

337
349
359

368
435
456
462
472
533
538
552
557

Gedichten.

. .
Kan. Eug. De Lepelmr, Kerstnacht ........
...
. .
D. Vanhaute, Under 't afdak . . . . .. ,, ...... . . . . . .
LambrechtLanlbrechts, Het Nieuwe jaar. — De Dooi. — De Demers — Keus
•

.

.
•

Eug. De Lepeleer, Eeuwzang . . . . . „

•

.

77
79
17o
271
7
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August Cuppens, Blijde indachtigheid van 't vijftigste verjaren harer eerste
nutting voor Mej. Cordelia Van de Wiele

389
391
486

D. Vanhaute, Helden. -- De Eik. - Vlucht. - De Kernel ....
•
Al. Walgrave, Zeven Zeegezichten . .
A. Verheyen, Meimaand
Kan. Eug. De 'Lepeleer, ... Et intrabas pro eis
L. Jageneau, Heide. - Droom.-- Het kasteel van Hoogstraten.
Leuven

493
567

.......

gezien van den CesarsbeTg - _

568

Kronieken.

Paolo Gentili, Bij - de Itäliaansche Katholieken
yan Kalf, Uit Noord-Nederland „
Paolo.-Gentili, lets over Belgische Zouaven to Rome
B., Noord-Nederlandsche kroniek

81
. .
0

....
•
. s

•

174
188
571

.

II.
Naamlijst der schrijvers die in het eerste halfjaar igoz,
medegewerkt hebben.
Alberdtngk ,Thym (Schilderwerken) 263, (boekennieuws) . 298, 410
Belpaire M.-E. (Landleven) 225,
(Benoit) . . . . . . . . . - . 359
. . 462
Bischoff H. (Hansjakob)
Claes D. (Davids-Fonds) 274, (Paschen) 349, (boekenn.) . . . - - 593
Cuppens A. (boekenn.) 308, (gedicht) 389
593
(boekenn.)

lie

Grijse (deken), (Genesis) . . . 435
De Laey(Doodslag, Auri Fames) 456,552
De Lepeleer Kan. E.(gedicht) 71, 271,567
De Marez H. (gedichten Hoott) . 71
Drijvers Fr. (Gelijkheid) 59, (bo ek.)
89, 5o8
419
De 'Flou K. (boekennieuws) - .
Dupont Dr. A. (boek.) 91, 196, 3o5, 408,
586, 589
.
. 81, 188
.
Gentili Paolo
Germonprez A. (Weddingschap) . 136
eidebrand Th. (BeroepsvereeniHgingen)
368, (boekennieuws) . . 592
Hermans Gotfried (bock.) . . . 596
Hilda Ram (Slachtoffers voor Trans.
29
•
vaal)

J acobs (Begraving bij Oud-Germa-

nen) 557 (bock.) .... 95, 5o2, 5o6
Jageneau (ged.) ..... . -. 568

Kalf J. (Uit Noord-Nederland) . .

174

Lambrechts L. (gedichten)
Leenaerts J. (boekennieuws)

170
293

.
.

M eeus Dr. J. (Ghee') ...... 472
Muyldermans Kan. J. (boekennieuws) . .
. 9o, 99, 3o; 512, 595

P

ersyn J. (boekenn.) 310, 411, 51
4) 577
Persyn H. (Dorper Lied) .- . . 52
-Scharp6
(boekenn.) 97, 204, 205, 513
Sermon H. (boekennieuws) . • - 494
Tysmans P. J. (Volkslied) . . . 259

V

an der Veur (Islam) ..... 538
Van Even Ed. (Muurschtlderingen) 164
Vanhaute D. igedicht) . . 79, 391
Van Ongeval Kan. C. (Schriftuuraanhaltng) . . . ..... P 5, 116
Verelst W. (boekennieuws) . .
89
Verheyen (gedicht)
• • • 493
Vliebergh E. (boekennieuws,) g3, 96, 97,
198, 301, 412, 413, 5o6

W

algrave (gedichten) . . 4 . 486
Weemaes A (boekennieuws) . . . 398
Wentworth Powell A. (Victoria)_ . 266
Winkler J. (boekennieuws) . . . 194
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Boekennieuws.
Lijst der werken in het eerste halfjaar besproken.

C. S. Adama van Scheltema.

Een Weg van verzen
88
Almanak voor Nederlandsche Katholieken . . . •
. . ....
. 416
Annuaire de la legislation du travail . . •
94
Annuaire du Conservatoire royal de musique de Bruxelles ...... 416
J. M. Ballings. Het Flambleeuwken. Ernstige en koddige gedichten. (J . J . ) 196
••
••
....
Fr, Bastiaans. Natuur en Leven . . . .
88
Dr. Is. Bauwens. Het Alcoholismus. (E. VI . )
..
96
F. C. Ceulemans. Commentarius in Evangelium secundum Matthxum. —
Commentarius in Evangelium secundum Marcum en in Evangelium
secundum Lncam. Commentarius Evangelium secundum Joannem
•••,••••••.... ..... .•
(Dr. Dupont) .....
586
Dr. P. H. Chantepie de la Saussaye. Geschiedenis van den Godsdienst
der Germanen, voor hun overgang tot het Christendom (J. Lenaerts). 293
F. R. Coers FrTn. Liederboek van Groot-Nederland (Petrovatski) .
. 4.13
„ 512
H. Conscience. (Zie H. N. Van Kalcken) . . . . . . . • . .
H. Coopman, TILT. Jeugd, een krans novellen (J. D. C.) . . . „
204
P. Fr. Coppens. Nuttig en aangenaam Mengelmoes (J. v. 0.) .
51
•
•
. • •
. • • •
Dante. (Zie Haeghebaert)
198
Victor De Brabandere. Les Martyrs de la Glebe. Drame en 5 Actes. (E. VI.) 5o6
,
. • • •
Rene De Clercq. Ideaal. Een Sonettenkrans . •
. • •
88
E. Deneef. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde voor het middelbaar
. . . • •
. . .
.....
onderwijs (A. T.)
• • • . • •
410
De Ry-ckere. De heilige,Begga en hare wonderbare stichtingen
• . 205
Dirk De. Vos. Marioline, roman. (J. P.) .
• • • •
41.1
• ° • •
••
F. Di Martinelli. Diest in den Sansculottentijd. (Kan. J. Muyldermans).
90
F. Dryvers. De eigendom volgens het goddelijk en volgens het menschelijk
•
.....
.
.
•
o
•
•
recht. kDr. A. Dupont)
•
•
•
•
589
Lod. Drijvers. I. Het Eerste-Communiekruisje, Mannenlijden. — II. De
strijd eener werkmansfamilie. — III. De offers eerier familie, De kleine
Postbode van 0. L. V. — IV. Avonturen in het Oosten.
Julia. —
.
. .
.
VI. Het Leven eener weduwe
. . . ........
595
les Industries a domicile en Belgique) . . • • „
93
Em. Dubois. (Zie
Anna GermonpreT. Schetsen en Novellen (J. D. C.) . •
...... 415
Remz Ghesquiere. Dertig geestelijke liederen van Guido Gezelle, op oude
en nieuwe zangwijzen geschikt en met orgelspel versierd ..... . . 591
und yoh. Sorensen, S. J . Kunstlehre. Dritter
Gerhard Gietmann, S.
.
Teil, Musik-Aesthetik (P. Alberdingk Thy in)
• • • .
. 298
Ch. Gilles de Pelichy. (Zie : les Industries a domicile en Belgique) . .
93
Dr. Alfr. Habets. De Stichtingsbrief der Vrijheerlijkheid Kessenich. — De
oudste stukken en bescheiden over het S ned'ersamb acht te Hasselt.
— Correspondance inedite des Ma ires de Sittard du. II Vendern. an
......
. . •
1. (L. B.) . .
9 au 3o Fructid, an

P. B. Haghebaert.

Het Goddelijk Spel van Dante Alighieri
•„
vertaald en verklaard door (E. Vlieberg h)

'tVlaa -nsch
......

198
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Hans Heiling's Rotsen, naar het Duitsch van Th. KOrner,
• . ... .. . .
vertaald door
94
•
• . . - ....... 304
Hofmann. (Zie : Dr. Viktor Schweize r) . . • .
..... .
Henri Hyrnans. Brugge and Ypern. -(K. d. F.) . .
410
y._7acobs. Vormleer van het audfriesch W erkwoord (Johan Winkler) . 194
. . ......
89
E. H. yanssens. Gheel in Beeld en Schrift. (F. D.)
Aug. Knock. De Libertate in societate civili ad norman Encya. Leonis
305
PP. XIII «- Libertas n dissertatio (Dr. A. Dupont) . ..
Hinderdael) . . .
• .....
94
Th. Körner. (Zie
.....
.....
.. .. .
88
E. B. Koster. Tonen en Tinten
3o8
Gottfried Kurth. Deutsch-Belgien. 1 (1899), II (1900) (Aug. Cuppens)
E'. E. B. Lacomble. Histoire de la litterature francaise. — Complement
de , l'histoire de la litterature trancaise (Morceaux choisis, -poesies,
.......5o5
•
•
•
......
•
•
analyses), (E. D.)
7. Tractatus de Sacramentis in genere, de Baptismo, de
G. Lahousse.
Confirmatione, de Eucharistia (Dr. A. Dupont) 91
G. Lahousse, S. y. Tiactatus de virtibus theologicis kl)r. A. Dupont) • 408
J. Lenaerts en M. Winters. De Germaansche Heidenleer. U. Jacobs). 502
_9
Fr. Meeus. Gheel, para itjs der k.rankzinnigen (W. Verelst) ......
....
••
Dr. Han, Meyer. Das deutsche Volkstuin (M.) . ..3o3
Kan. J. Muylderrnans. Geloot, Hoop en Liefde, drij voordrachten(F.
5o8
. •
Dryveis)
Sansculot en Brigand of Beul en slachtoffer ......
•
593
Dr. Joseph Neuwirth. Prag
95
Druk,-met een inleidend woord van Prof. S. A.
A. Pierson.
••
- Naber (A Wemnaes) . . . • „ • • • •
• 407
•
.. • 596
M A. P. C. Poelhekke. Het land der zon
Dr. H -y -A.-M. Schaeprnan. Menschen en Boeken' (J. P.) • . • • . • 577
•
..•
••
88
•
. •
y. B. Schepers. Bragi . • ......
• • • ^
• ......
591
Schouppe S. 3. Le Plan diiin de l'Univers
Dr. Viktor Schweirer. Hoffmanns Werke herausgeg. von (T. V.) . . • 304,
• „,.. ••••••
96
Gust. Segers. Bij de Kempenaars. (E. VI.) .
De Engelscne Martelaars onder -Hendrik VIII en
y.
SPiltnann,
S.
yofefElisabeth. (H. Sermon) ....... ...
.
.....
494
. . 514
Gustaaf Sprzngael. Zoo zijn er veel. Tooneelspel in 3 Bedr. . .
L. y. Ttelensan g . Geschiedenis der Katholieke Kerk voor Schoo 1 en Huis).
. .....
• •• •302
(Kan. J. Muyldermans)
• . . ••. •
3o t
U._ E. V. Verzen, (E. -VI.) . .
507
Dr. Bug. Uirix. Fransch en Germaansch (J. Jacobs) •
Firmin Van den Bosch. La conversion de Petrone. (E. VI.) . • . . . 413
Van Diren. ilistoire de l'Eghse,_a ['usage des colleges, des ecoles norrnales
.
. .
195
et des pensioanats (K. C . ) ...
3, 4 (L. S. ) 97,
El.,_Van Duyse. Het Dude Nederlandsche' Lied, afl. 1,
204, 513
3-10
D. Van Haute. Rijmdichten (tweede Reeks) en Ark van- Noe (j.- P.)
H. N. Van Kalcken. I. Bloemenkrans. Bloemlezing uit de, werken van
H. Conscience geschreven tusschen 1837 en 1860. — II. HerfStbloe men.
geschreven tusschen 186o en
Bloemlezing uit de werken van H.
• • • • • • • 512
1881. (Kan. J. Muyldennans)
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Het Leven der taal, inzonderheid -dat van het
Nederlandsch. (L S.)
C. Van Ongeval. -Praelectiones it,- Geographiam biblicam et Antiquitates
....
.. . .
. .
hebralcas (Dr. C. C.) .
0. Veenstra. Het Duitsch voor Eerstbeginnenden. (E. D.) . ..
. _ . . • . .
Dr. 7. Verdam. Die Spiegel der Sonden (L.„ Schatpe)
•.
Willem Verelst. Pensioenwet van io Mei. Voordracht. (E. VI.)
A. Vermeylen. Het Tooneel in de Kerk. - Oorsprong der Nederlandsche
Schtlderkunst
7. D. Vits. Kleine Nederlandsche Spraakleer. - Oefeningen op de kleine
....... ... • • . . •
Nederl. Spraakleer (J. v. 0.) .
Vlugschriften der Kathol. Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding to Ant. . . . . 412,
werpen (E.) . . . . . . • . . . . . . ...... ,
Is. Vogels. S. 7. Vraagstukken der Zielkunde. Verstand en vrije wil.
.. . •
(Dr. A. Dupont) . ..... . • • . . . . , .
Jac. M. Vos. Feiten en Toestanden. Overzicht der Algemeene Geschie• • • •
.
• • , . . . . • • •
denis (J. M.) . • . . . •
.
. . . •
.•
Omer Watte.T. Vlaamschgezindheid - . . .
Fr. Albert Maria WeisT. Die Kunst zu leben . . . .
Johan Winkler. Studien in Nederlandsche Namenkunde- (J. Jacobs ) . .
W. H. Wisselink. I. Vraagstukken ter oefening in de Meetkunde. - II.
Rekenschool (vierde, vijfde en zesde stukje). P. J. T,) • . .

P.

•

•

0

.....

- . . ..... . .

0

513
304
5o5
205
412

312
198
511

196
99
511
592
95
2o3

Iv.
Tijdschriften
waarvan in 't eerste halfjaar IgoI critisch overzicht
gemaakt werd.
A nnales archeologiques . . 322
Annales de la Soc. d'Archeologie . 600
Anzeiger des germanischen Nationalmuseums . . . . . . 321, 6o5
Arbeid (De) . . 104, 212, 318, 521, 604
Archief (Nederlandsch... voor kerk. .
. . • 321
.
geschiedenis)

Daily Mail . . . . . • •
. 33o
thetschiand (Jong)
•
• • • • .517
Do npertje (Het nieuwe) . .
421, 601
Durendal , 102, 211, 315, 42o, 518, 600

van
B ode van den H. Franciscus
.

Eigen Haatd, . . . . . 425, 45 2 70, 650231

21o, 599
Assiste . , • • • •
Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde to Gent 314

• • • 214, 316, 6o3
Caecilia . . . •
. 210, 418,598
Cassianusblad (St) . .
Century (The Nineteenth and after)
106, 324
Chronica over Staatkunde en Letteren . . • • • • • . . 319
Civilta cattolica . . . 110, 218, 525, 607
Correspondant (Le) . 323, 428, 523, 6o5

E cho (Das litterarische) io6, 217, 321,

F

ederation a! tistique 107, 212, 315, 519

G ermanta . 102, 208, 313, 420, 517
Gids (De) - io5, 214, 316, 422, 519, 603
Gids (De katholteke) 213, 317, 426, 519
Guide musical . . . . . . . . . 107

H

olland (Jong) . . ...

. . 318

Katholiek (De) . . 104, 426, 522, 604
Kunstbode (De Vlaamsche) 101, 208,
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sche Bijdragen . . . •

Spectator (De Nederlandsche), 316, 426,
522,602
Stimmen aus Maria-Laach 217, 322,
428, 522, 6o5
Studidn op gods- wetens- en- letterk.
gebied
.
. .
213, 320, 420, 6o3

599

i ssi en derWittePaters van Afrika 599

IN eerlandia io3, 213. 320. 425, 521,603
Now d en Zuid

214, 316. 427, 522.603
aalkwestie (in Vlaanderen)

Onderwijs (Het katholiek) 209, 314,
420, 517
.
Ons Tijdschrift
. .
. 32o

. 314

Van onzen Tijd . . .
. 318, 426
Volkskunde .
.
102, -3i4, 419, 518
Vragen van, den Dag 105, 216, 319, 424/
520

.
Revue de l'Art chretien .
421
Revue vies deux Mondes) 322, 428, 524,
606
Revue (De Hollandsche)
215, 317,
426,602
. 212
Revue d'histoire ecclesiastique
Revue sociale' catholique io3, 212, 421,
601

Willemsfonds (Tijdschrift van het)
102, 209; 314, 517 ) 598

Z anten (Vlaamsche) 209, 31 4, 4 1 9 4 598

Zeitschrift fiir christliche Kunst 216,322,
605
Zeitschrift fur Socialwissenschaft
218

S chool (De Vlaamsche) 210,-314, 419

v.
Plaat.
P. Benoit

••

• • •

• • •

. .

......

. •
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BEIIFORT
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H. COEBERGH,
•

Haarlem.

HENDRIK HANSJAKOB.

HENDRIK HANSJAKOB.

IL
jeugd heeft Hansjakob zelf beschreven,(1).
Aan den voet van het Noordwestelijk ZwaiCtwoud ligt zijn geboortegrond, en Haslach,
in het liefelijk Kinzigdal van het groothertogdoin
Baden is zijn vaderstad ;. daar zag hij in het jaar 1837
het levenslicht. De vader, ,een schrandere, energische
kop, een knap, vooruitziend hoofd des huizes, was
tegelijk bakker en landbouwer; de moeder was On
levenslustig kind van, Haslach, wonderwel begaafd
voor geest en satyre, de dochter van een koopman.
Als bedienden zag de kleine- Hendrik in het huis , Van
zijn ouders den knecht Hugo die hem . de dieren leerde
lief hebben, den bakkersjongen Sepp, die de verbeelding van den knaap opwekte door- het vertellem van
historiekens en de meid ' Luitgaarde, :die ,haar Reveling de schoenen leerde poetsen en de kleeren uitborstelen. Veel minder lief waren hem zijn Zusters,
van hen zegt nansjakob met de hem eigene dikwijls
verbluffende openhartigheid dat het drie heksjes waren,
waarmee hij, om zijn kinderhemel niet I te verderven,
geen verkeer wou hebben dan aan tafel. In den
kinderhemel hoort noodzakelijkerwijze een grootIJN

(I) Aus mezner jugendzezt. Erinneiungen on Heinrich Hans' m.
jakob. Heidelberg. Weiss. 4 0 uitgaaf 1897. 287 bl. Pr. 3,2 6

6

HENDRIK HANSIAKOB.

moeder thuis, die in hoedanigheid van « toevlucht
der kleine zondaars , en zondaressen tusschen ouders
en kinderen staat als een verzoenende macht. Het
woord Jongsken, ge moet braaf zijn » dat zij, gedurig
tot den kleine richtte, bewoog zijn hert niet zoo diep
als de' aanblik van den grootmoederlijken « Schnitztrog » "vol gedroogde appelen, kwetsen en pruimen.
Met dankbare vereering- en liefde herdenkt Hansjakob ook de « Lenebas », een bejaarde, ongetrouwcle
zuster van de grootmoeder, die de heilige, levende
bewaarengel is geworden zijner jeugd, zijn beste
leeraar in de vrees en den dienst des Heeren ». Als
kokin bij het haardvuur oud geworden, verbeidde zij,
soms spinnend, meestal den rozenkrans biddend, den
dood. « Oude,yereenzaamde, godvruchtige menschen,
die in hun stil karnerken op den dood wachten,
komen mij voor als een afgelegen, eenzame woudvijver, dien geen windje, geen storm beroert, die
droomend rust in zichzelf, waar de starrekens Gods
op neerschouwen hem mild met hun licht omstralend.
Zoo zit in kleine steden, in dorpen eenzame hoeven
menig oud rnoederken, in een nauw, diep eentonig
vertrek, vergeten en verlaten van de wereld en vaak
ook van haar naastbestaanden, maar ze leeft in den
vrede des Heeren, haar gebed stijgt als wierook op
tot Gods troop , en haar dagen vlieden heen, ze weet
niet hoe. En louter hemelbloemen zijn 't die op den
bodem van zulke zielen wassen. Zoo een menschenhart
was onze Lenebas.
Bevallig, gemoedelijk en ongemeen plastisch
schildert Hansjakob al het onschuldige, kleine wel
en wee van de kinderjaren, in het ouderlijk huis, bij
verwanten, bij kameraden, bij spel en feest, in veld
en woud. Hij heeft de herinneringen uit het paradijs
d'er,kindsheid als een kostbaren schat in zijn binnenste bewaard en met een warm en smartelijk verzachten
roept hij de yervlogen kindsheid en jeugd voor zijn
geest terug. Er- is een ongemeen levendige verbeel-
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ding van noode om al die kleine voorvallen zoo trouw
in het geheugen te bewaren en zoo levenswaar te
schilderen. Het zijn hoegenaamd geen buitengew one
gebeurtenissen, het zijn veeleer heel alledaagsche
toestanden en voorvallen uit den jongenstijd die
Hansjakob ons schetst. Zichzelf schildert de schrijver
volstrekt niet in een schitterend licht, hij geeft getrouw
bericht over zijn ondeugden en kwajongensstreken.
Ze zijn immers « in den ouden dag nog verguld door
de morgenzon van den kinderhemel », juist zooals de
ranselingen van toen. Benevens-het warm gemoed,
lacht ons overal de frischte humor tegen. Kostelijk
is de schildering van zijn vaderstad Haslach, de voorstelling van het omwentelingsgewoel dat anno 1849
ook de Haslachers in rep en roer zette, de beschrijving van 's knapen eerste intrede in de arena der
beschaving, enz. Met idyllische kunst weet de vervaardiger de gansche heimelijke poêzie van een eenvoudig, onaanzienlijk stilleven te voorschijn te tooveren. Oorspronkeliike gestalten uit de buurt treden
ons reeds hier te gemoet, zooals b. v. de smid Lambert. In elk der eigenaardige menschengedaanten,
waarmee hij in zijn jeugd in betrekking kwam, « zat
een stuk van die natuurphilosophie, welke elke menschenziel tot een onverklaard wonderwerk Gods
maakt ».
Hansjakob verontschuldigt zich de herinneringen uit zijne jeugd te hebben neergeschreven, « daar
men toch maar belang stelt in de jeugd van groote
en beroemde mannen », en hij doet dit met de volgende woorden « Evenwel ben ik overtuigd dat
het leven vain den eenvoudigsten en armzaligsten
mensch verdient opgeschrev -en en bekend gemaakt
te worden. Een bericht over het leven, werken en
kampen zelfs van de geringste en onbeduidendste
menschenziel, ware een niet te vèrachten bijdrage
tot de Gods-, wereld- en menschengeschiedenis
Zulks wordt zijn literarisch program.
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Op Beloken Paschen van 't jaar 1851 bleef de
jonge Hendrik thuis uit de school. vat Or van dien
tijd of tot de voltooiing van zijn godgeleerde studien,
zijn priesterwijding en aa,nstelling tot leeraar op zijn
levensweg is voorgevallen, wordt openhertig en
trouw meegedeeld door hetboek 'Aus meiner Stu.dienzeit » (I). Eerst kwam hij terecht in het bakkot
van zijn vader. Dat beviel hem niet. Hij _wou studeereri, vooreerst om geen bakker te moeten worden,
dan, om, eens (< rentenier » geworden zijnde, als
een c heer_» met mooie paarden te kunnen uitrijden.
Dit bracht de oude rentenier teweeg, die in het huis
zijner ouders de eerste verdieping bewoonde,en die was
zijn ideaal. Hansjakob won eerst grootmoeder voor zijn
plan, deze won moeder en beiden vader. Deze laatste
wendde zich- tot den leeraar, dewelke echter bepaald.
afraadde, daar de knaap, volgens hem, noch aanleg
had noch vlijtig was. Beter viel de getuigenis uit van
den onderpastoor, die zich dadelijk bereid verklaarde
om den jongen Latijn te leeren, voor een groschen
per uur. De buren, de kousenbreier Schneider en de
horlogemaker Zachmann, die men ook naar hun
gevoelen had gevraagd, meenden eveneens in den.
knaap «, Intelligenz » te hebben bemerkt. De fruithandelaar, de < Bachsepp » bracht de « Schtudentenbilacher » met den vrachtwagen van Offenburg mede.
Bij kamera,den en buren werden de boeken zege-vierend omgedragen en getoond. Toen Hainr, (Hendrik) ze aan den verver Basil toonde, sloeg deze een
somberen blik in de toekomst en Trak : Hoor eens,
kleine, ik zal u een ding zeggen : gi3 wordt ofwel een
aartsstudent ofwel een aartsboef. »
Na de tweede uur bij den onderpastoor; kon de
jonge student reeds uit bet oefeningsboek in het

(i) Aus meiner Studltnzezt. Erimierungen.
Weiss. 1894. 326 bl. Pr. 3,6o m.
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Duitsclj vertalen : Mensa est longa, viola est pulchra.
Toen hij deze vordering in de bakkamer aan zijn
Peter verkondigde en dezen zijne kunst voordeed,
loerde Peter naar hem met verwonderde oogen en
sprak : « Hainr, nu geloof ik dat ge nog eens een
rechte heer wordt.
Met zulke en soortg-elijke trekken van allerbevalligste kleinschildering beschrijft Hansjakob het
onderricht bij den onderpastoor. Hij vatte voor dezen
bescheiden, liefderijken man een diepe, kinderlijke
genegenheid op en droeg hem dit zijn boek op uit dankbaarheid. Na zes maanden les, bracht de onderpastoor
hem zoo ver dat hij in de onderquarta van het gymnasium te Rastatt kon gaan. De stille wensch van
,de ouders, en van de grootmoeder voornamelijk, was,
dat de student geestelijke worden zou. De grootmoeder begon nochtans aan zijn roeping te wanhopen,
toen zij hem eens op een beevaart naar Einsiede'ln
-had meegenomen, onder dewelke de knaap zljn
tegenzin tegen het hem opgedwongen, onophoudeliike
luide rozenkransbidden al te duidelijk had lucht
gegeven. De studeertijd te Rastatt duurde van 1852
tot 1859. Uitvoerig schildert hem Hansjakob : het
leven in de school, in het kosthuis, in de her/berg, het
-onderwijs, de bevriende gezellen, de leeraars, waarbij
hij den eenen of den anderen, die hem met te ruwe
hand is te lijf gegaan, een niet zeer christelijk gedenkteeken opricht, terwijl hij het aan de andere zijde
aan geen liefde one erkentelijkheid laat ontbreken
jegens zijn beg unstigers. Tot verbazing van al die hem
kenden, trad Ilansjakob, na het voltrekken der gymnasiumstudien, in het geestelijk konvikt te Freiburg,
dat toenmaals onder het bestier stond van Ktibel, den
namaligen wijbisschop.
Aan de hoogeschool liet hij zich inschrijven voor
de godgeleerde en wijsgeerige faculteit. Openhartig
bericht hij dat het omtrent dien tijd met zijn gods,dienst niet in den haak was; slechts langzamerhand
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slaagde hij er in tot een vastere godsdienstige over-tuiging te ,komen. Het priesterschap weed mijn
ideaal. Wat niettemin onveranderd bleef was mijn
afkeer van het kloosterleven. Aileen omdat het een
stadium was noodzakelijk tot het bereiken van mijn
nieuw ideaal, kon ik er rnij eenigszins in schikken.
In het begin van November 1862 betrok Hansjakob
het op, een eenzame berghoogte in het Zwartwoud
gelegen Seminarie van het aartsbisdom Freiburg.
Ook hier woog de afzondering zwaar, doch eindelijk_
(6 Augustus 1863) kwam de dag der priesterwijding,
die zijn moeder met innig geluk bijwoonde. Den
9 Oogst las hij te Haslach zijn eerste Mis.
Nog eenmaal zou hij de zalen van het konvikt
te Freiburg betreden, om zich ter plaatse voor te
bereiden tot het taalkundig staatsexamen dat in het
najaar moest plaats grijpen. Het schriftelijk examen
viel goed uit; voor het mondelinge was hij niet bang
meet, « want bij- een ordentelijken 'Haslacher heeft hetnog nooit aan de tong gehaperd, zelfs al had hij de
zaak maar half gekend. » Het examen had een goeden
uitslag en bij dekreet van 20 Januari 1864 werd hem
met het begin van den zomersemester een post van
leeraar aan het gymnasium te Donaueschingen toevertrouwd. Hiermee begon zijn arbeid in school,.
kerk en' wereld.
Zijn verblijf te Donaueschingen duurde niet lang.
Reeds in het voorjaar van 1865 werd Hansjakob tot
bestuurder van de hoogere burgerschool te WaldshUt
benoemd; hij bleef vier jaar in deze, hetrekking, dat
is, tot dat hem in _het jaar 1869 de verwarring van
den Baadschen Kulturkamp, onder het ministerie
uit dezen post wegdreef. Ten gevolge van een kleinschrift over de « Salpeterer », een godsdienstig-staatkundige secte uit het Zwartwoud, waaruit, naar het
zeggen zijner vijanden, duidelijk bleek dat hij Been
Duitsch schrijven kon, werd Hansjakob in 1869 van
bestuurder tot laatsten leeraar in hetzelfde gesticht
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verlaagd; daarop nam hij zijn ontslag. Het zou er
aldra nog liever uitzien. Zijn intusschen verschenen
levensschets van den aartsbisschop von Vicari werd
door den joodschen StaatsadVokaat uit Waldshut in
beslag genomen, wegens de daarin voorkomende
plaats « De poorten der Hel zullen de Kerk niet
overweldigen! » « Daar men van een man van het
Oud-Testament niet eischen kon dat hij het NieuwTestament kennen zou, zoo was het hem niet kwalijk
te nemen dat hij meende dat deze volzin door mij
was verzonnen en ik Karlsruhe en het ministerie
Jolly voor poorten der Hel had uitgemaakt. » Zoo
bericht Hansjakob zelf in de inleiding tot het derde
deel van de « Schneeballen », betiteld : ,4 Hoe ik naar
het meer kwam » dat een biographische voortzetting is
van « Aus meiner Studienzeit ». Door dergelijke maatregelen opgehitst, spray Hansjakob bovendien in een
katholieke volksvergadering een scherpe redevoering
uit tegen het toenmalige Baadsch rninisterie, het
gevolg was dat hij tot eene maand gevangenis werd
veroordeeld. Zijn wedervaren achter slot en grendel
verhaalt hij humoristisch in een klein schrift (I). Het
boekje biedt ons een belangwekkend stuk geschiedenis van den jongsten tijd, een beeld van de stemming op den vooravond van den Kulturkamp.
Op deze eerste gevangeniszitting zou al spoedig
een tweede volgen. Hansjakob, die reeds ,v6Or zijn
eerste gevangenisstraf — in November 1869 — door
bisschop KUbel tot pastoor te Hagnau aan het meer
van Constanz was benoemd, werd in 1871 door zijn
Meerzwaben in den Baadschen landdag gekozen.
Een openbare toespraak, die hij in Mei 1872 in zijn
kiesomschrijving hield, berokkende hem wederom,
ditmaal wegens beleediging van de beambten, zooals

(I) Auf der Festung.Erinnerungen eines badischen Staatsgefangenen.
3 uitg. Heidelberg. Weiss. 1900. 64 bl. Pr. 0.80 m.
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het heette, zes weken gevangenisstraf. Den I n Oogst
1873 beg-on hij zijn straf te Radolfzell en stelde weer
te boek al wat hij in den kerker beleefde, zag en
dacht (i). Boeiend zooals altijd beschrijft hij o. a. de
wachters, de medegevanglenen die hij in den hof
ontmoette, de gerechtsheeren die hem somwijlen nog
in verhoor namen, de vrienden die 'hem aanvankelijk nog mochten bezoeken, en het houthakkerswerk,
de eenige lichamelijke beweging die hem veroorloofd
was. De tweede gevangenis was veel strenger dan de
eerste; lustig steekt hij den draak met de plagerijen
waarmee men hem lastig viel, maakt beschouwingen
over allerlei dingen, laat zich namelijk veel uit over
juristerei », vertelt ondertusschen de geschiedenis
van Radolfzell. Hij is blij dat de gebeurtenissen hem
nit de leeraarsloopbaan hebben geworpen' en , op den
weg der praktische zielenzorg, gevoerd. « VOOr eenigen tijd ontmoette ik ergens een geestelijk leeraar,
anders de beste en goedmoedigste mensch ter wereld
en geleerd daarbij, maar wat de schoolmeesterij van
zijn uiterlijke toch gemaakt heeft! Kort, elegant
rokjè, bruine glace's, staande boorden, engelsche
cylinder en een bakkebaardje. 1k, met mijn grooten
slaphoed, stond nevens hem als een pachter uit een
verafgelegen prairie van het Westen nevens een
commis-voyageur, die zooeven uit het atelier van
een Parijschen tailleur is ontslipt. God, wat ben ik
blij, dacht ik bij mezelf, dat ik alzoo niet toegetakeld
ben — en zoo liept ge waarschijnlijk ook, uw Cicero
under den arm, door de straten eerier stad, indien
ge professor geworden waart
In latere jaren schrijft Hansjakob nog in de
reeds genoemde schets « Hoe ik na'ar het meer kwam » :
« 1k weet er naast de genade Gods heden nog den

(1) .ern Gefcingnis._ Neue Erinnerungen eines badischen' Strafgefartgenen. Matnz. Kirchheim. 1873. Pr. 1 m.
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minister Jolly dank voor, dat hij mij afzette juist
toen ik op het punt stond voorgoed professor en
staatsdienaar te worden. Daarom heb ik hem in de
jaren zeventig eens in een kamerzitting openlijk mijn
dank betuigd, voor de mij zoo zegenrijk geworden
afdanking. »
Al te zwaar schijnt het herhaalde, onvrijwillige
nietsdoen onzen gevangene niet gevallen te zijn. Hij
bekent zelfs dat de gedwongen rust zijn van natuur
onrustigen geest goed bekomen is, dat de eenzaamheid hem lief is geworden en dat hij zich al dien
tijd geen seconde verveeld heeft.
De hier in den kerker gekregen voorliefde voor
de cenzaamheid had hij zeer noodig in het hem
wachtende veertienjarig verblijf op het dorpje Hagnau aan het meer van Constanz. Hoe hij daar kvvam,
vertelt hij in het derde deel der « Schneeballen.
Het stille, liefelijk dorpken was hem op een reis in
den zomer van r868 in het oog gevallen. Hij deelde
zijn goeden vriend Mgr. Kiibel den wensch rnede
daar te mogen wonen; deze verwijderde eenvoudig den pastoor van toen en zette Hansjak6b, in
de plaats. Kostelijk vertelt hij zijn eerste bezoek in
zijn pastorij, namelijk de niet zeer vriendelijke ontvangst bij den burgemeester der gemeente, een halven liberaal, die juist toen hij bij hem binnentrad
in de Konstanzer Zeitung had gelezen dat een « jonge
Hetzkaplan, met name Hansjakob, wegens stooring
van openbare rust en orde tot vier weken gevangenisstraf veroordeeld was. » Nog onvriendelijker
was de ontvangst in de pastorij. De pastoorsmeid
schold hem zonder genade, omdat haar broeder met
zulk een tijd van het j-aar (November) weg moest.
Wijventoorn heeft mij in mijn leven nooit veel
ontzag ingeboezemd. Bedaard en rustig verzocht ik
de grimmige Zwabin, mij het huis van binnen te
toonen. Toen ik in de bovenste kamertjes trad en
zag, dat elk van hen een heerlijk uitzicht gaf op het
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slechts enkele schreden van de pastorij verwijderde
meer, was ik met alles verzoend. » Zijn zuster die hem
vergezelde en « wie, zooals alle vrouwelijke wezens,
een kopje koffie liever is dan de schoonste, met de
tanden ongenietbare natuur, was bedroefd, omdat
ze voor de eerste maal in haar leven naar den buiten
moest, op een dorp zoo afgelegen- en eenzaam, en
op een clorp aan zoo een ellendig, groot water. » Te
Constanz, waar hij lien dag ' vernachtte, ontmoette
hij de meid van den afgestorven « liberalen » pastoor
van Hagnau, den voorzaat van zijn voorzaat; zij wijdde
hem in den toestand der gemeente in en riep al
haar welbespraaktheid ter hulp om hem te overhalen
tot het bewandelen van de wegen van den pastoor
zaliger en tot het verachten der << zwarte huichelaars
en bidbroeders. »
Het stilleven van Hansjakob aan het meer van
Constanz — van December 1869 tot Oogst 1884
werd verscheiden keeren onderbroken, eerst door
twee maal gevangen te zitten, dan door zijn staatkundige werkza:amheid als Landdaglid (187i-188i)
en als kandidaat voor den Rijksdag (1877) en door
vele reizen in het binnen- en het buitenland. De meestbewogen jaren waren wel 1877-78, in dewelke Hansjakob weerom met geweld in het politiek leven getrokken werd.
Het Centrum wou in 1877 zijn groote populariteit bij boeren en kleinburgers benuttigen, en stelde
zijn kandidatuur voor het vertegenwoordigen in den
Rijksdag van de bijkans hopeloos verloren kiesomschrijving Offenburg. Luimig vertelt hij in zijn naastvolgende werk(i) zijn herinneringen uit het kandidatenleven. (2) Dit is een fijne staatkundig-pychologische

(1) Diirre Batter. 2 dln. 2 e uitg. Heidelberg. Weiss. 1895-97, -254 en 297 bl. Pr. 2.20 en 3 m.
(2) Aus dem Leben eines Reichstagskandidaten. Dzirre Batter I.
bl. 150-195.
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schets; met zooveel humor en behagen heeft wel
zelden een gedropen kandidaat — want Hansjakob
cl.elfde voor zijn liberalen tegenstrever -het onderspit
zijn agitatiereis 'beschreven. De onafhankelijke
objectiviteit met dewelke hij tegenover de verkiezingswoelingen post vatte en zijn verdraagzaamheid
tegenover andersdenkenden treden bovendien in deze
v'rtelling duidelijk op den voorgrond. Kernig drukt
hij erg-ens (bl. 18o) zijn verachting voor het politiek
gekno i uit. Behalve deze politieke humoreske bevat
het eeste deel der « Diirre Matter » de eerste letterkundig-e vrucht van het verblijf aan het meer
meestal beschrijving-en van reisjes in Zuid-Duitschland, Zwitserland_en Oostenrijk, verslagen over een
bezoek in het klooster Ottobeuren en over een ander
bij Alban Stolz. Het tweede deel biedt ons weder
kleine reisbeschrijvingen, voorts een dagboek waar
we later nog op terugkeeren en een scherp, van
geest overborrelend hekelschrift op maatschappelijke
toestanden getiteld « Erinnerungen eines alten
tes. » Een arme daglooner uit het Zwartwoud hield
voor zijn kinderen eenige konijnen. Deze werden
door een kat gedood, en uit de vellen der konijnen
vervaardigde de hoedenmaker een cylinderhoed. Als
zoodanig werd hij eerst — geleend » — door een
kandidaat gedragen, dan door een tot hofraad bevorderden professor aangekocht, na wiens dood hij,
haast nieuw, den meesterenden geneesheer, een vrek,
werd ten geschenke gegeven. Van dezen ging hij
over naar een koetsier, daarna naar een schouwvager
en ten laatste naar een landlooper. Zoo « doorleefde
de hoed al de standen der maatschappij en in deze
herinneringen beschouwt Hansjakob als het ware in
vogelvlucht het tegenwoordige leven (i).

(t) Zooeven heeft Hansjakob mik den vorm en de inkleeding van
de geschiedenis van den hoed, de geschiedenis van een bezem geschreven.
Dit werkje eveneens eigenaardig, en van dezene strekking verscheen in
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Aan zijn staatkundige bedrijvigheid als Baadsch
landdaglid wijdt Hansjakob een dfzond erlij k boek (1).
Na een dagbdeksgewijs gegeven verslag over zijn verblijf in de hoofdstad Karlsruhe (14 November 1877
tot 6 Mei 1878), begirt hij vrij omslachtig zijn houdingte verdedigen tegenover de- examenwet, krachtens
Welke de aankomende priesters genoodzaakt wren
zich aan een door den staat afgenomen examen te
onderwerpen. Zijn bemiddelende holiding- tusschen
kerk en staat maakte veel boos bloed in het katholiek
leger. Op sterke aanvallen volgt bier scherp verweer.
De verkropte toorn van den eerlijken man, die zich
door onverdraagzame partijgenooten gebanvloekt ziet,
omdat hij den cooed heeft voor eig-en overtuiging
uit te komen en niet naar een voorgeschreven marsch
maat naar Karlsruhe ter landdagzitting trekt, spreekt
uit elke bladzijde van het boek. Een schier rechtstreeksche voortzetting ervan is het dagboek dat het
tweede deel van de « Darre Natter » aanvangt en
ons brengt van den 1 Juni tot den 3o October 1878.
In Hagnau, ver van de wereld, rust Hansjakob
uit- van al de ontroeringen van den laatsten tijd en
beschrijft tot in de kleinste-bijzonderheden zijn aldaar
geleide, eenzaam leven, dat aanmerkelijk tegen het
voorgaande afsteekt. Een stille vrede is in hem neergedaald, maar tegelijk met hem een diep weemoedige
stemming, die het heele dagboek met haar koelen
wasem doorwaait, de ziel van den lezer sterk aangrijpt
en den indruk van de lezing aanzienlijk verscherpt.
« Het regent met voile stroomen en thans grijpt' het
ook mij aan » schrijft hij op 6 Juni. c Aanhoudende

het tijdschrift : . Die Kultur » onder den titel . Aus dean Leben eines
Unglzicklichen b en werd door het Oostenrijksch Leogenootschap afzonderlijk heruitgegeven in de . Algemeene Boekerij. » Roth. Stuttgart en
Weenen. Pr. 20 pf.
(I) in der Reszdenz. Erinnerungen eines badischen Landtagsab-,
geordneten. Heidelberg. Weiss. 1878. 238 bl. (geheel uitverkocht).
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regen maakt mijn zieleleven treurig en zwaarmoedig
als een kerkhofmuur. Het mangelt den geest aan licht
en sombere gedachten zweven over de ziel, zooals de
dampen over het stille water van een duisteren, kleinen woudvijver. Er is een stuk godsverlatenheid in aan,
houdend regenweder, terwijl bij helderen zonneschijn
de stralende dagster aarde en menschen toelacht als
Gods vaderoog. Bij gebrek aan licht houdt mijn oog het
niet lang vol; ik kan ternauwernood eenige minuten
lezen of schrijven. Zoo lig ik heden meestal onder
mijn venster en tuur in de bleeke rnelancholie, die
over het wijde meer voor mijn raam naar mij opblikt,
regenend en vlagend. Regen boven een groot water
is het kraste pleonasme dat men uitdenken kan. >>
een andere plaats luidt_ het : « Mijn zieleleven gelijkt
op een blad dat weerloos pp het eenzame woudmeer
voortdrijft, nu sneller dan trager, naar gelang een
windje over het water speelt of niet. En ik gewen
mij aan deze wilsslapheid zoozeer dat ik er - bijna
behagen in vind. Zoo komt het dat ik meer vegeteer
dan leef. » Diepzinnige beschouwingen over het natuurleven wisselen af met of knoopen zich vast aan zielkundig hoogst - belangwekkende schilderingen van
het eigen zieleleven. In de kleine wereld die hij gadeslaan kan, wordt het oog van den schrijver scherper;
aan al wat in zijn bereik komt schenkt hij de opmerkzaamste deelneming. Een minnebrief van een y olksmeisje heeft voor hem geen geringer psychologische
waarde dan een of andere diepzinnige passus uit
Byron of Heine, die toenmaals zijn geliefkoosde lezing
waren. De mollenvanger van Meersburg, waarmee
hij op een wandeling kennis maakt, is voor hem
niet minder belangwekkend dan de groote staatsman
Bismark. Omtrent dezen tijd geraakt Hansjakob te
Hagnau o. a. bekend met den grooten « Kubele ,),
zijn koster,dien hij in een zijner beste schetsen (Schneeballen III) heeft- vereeuwigd. Reeds in het dagboek
stelt hij den eigenaardigen man voor als volgt
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Achter de kerk, die niet ver van den meeroever
staat, heb ik met de hulp van mijn Hagnauers een
Klein park aangelegd, dat echter op de Werkdagen
enkel door den pastoor en den ouden koster wordt
bezocht. In een hoek der kerk. staat een stille bank
met een heerlijk uitzicht op meer en Al-pen. Van hier
bemerkt men niets van het dorp, slechts natuur zoo
ver de oogen dragen. Wanneer nu de koster « een
uur » geluid heeft en mij niet op de bank voor de
pastorij gewaar wordt, dan zoekt hij mij achter de
kerk. In dit weggedoken hoekje houden we- dan
onze siesta na het middageten. — Ik zat daar heden,
al eenigen tijd en had droefiveg op het meer gekeken
en over de vergarikelijkheid en nietigheid des leVons
nagedacht. Daar kwarn de oude afgesukkeld -en ik
riep hem, toen hij nevens mij plaats nam, de woorden
vas, mijn vader toe, die sinds lang ook mijn dagelijksch
spreekwoord geworden zijn_ : « 't Is toch , ellendig
op deze Wereld. » --« Een ellende is 't, Mijnheer de
Pastoor, maar volhouden moeten wij het toch, » , oordeelde de koster. « En dat kunt gij nog beter dan ik.
1k ben een acme man ; mijn vrouw, Creszens; is ziek ;
mijn zoon, Benni, is 'sedert dagen en Jaren bedlegerig,
en ik kan geen nacht slapen van pijn in mijn voet.
En toch -ben ik welgemoed en bedank ik 0. L. H.
dat ik ' mijn postje nog kan oppassen en nog elken
dag kan gaan en staan. Ik dacht aan de woorden
van Mephisto waar hij tot Faust spreekt :
HO? auf mit deinem Gram zu spielen,
Der wie ein Geier dir am Leben frisst;
Die schlechteste Gesellschaft la,sst dich fiihlen,
Dass du ein Mensch mit Menschen' bist.
En toen wij opstonden 'deed, ik -mijn braven
Mephisto, tot-dank voor zijn leering, in de pastorij
een, flesch wijn geven. Overgelukkig - hinkte hij het
dorpsplein op naar zijn hut, en ik — benijdde -hem
om zijn optimism e. »
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Tusschen het lezen 'van zijn dichters in legde
Hansjakob zich omtrent dien tijd toe op de studie
der Nederlandsche taat waarschijnlijk met het oog
op de voorgenomen omreis in de Nederlanden. De
,droge, breede ernst van deze taal, merkt hij op,
zorgt voor het evenwicht in zijn zielsstemming; verhindert hem namelijk door Heine te zeer te worden
betooyerd. Weemoedig zooals het aangevangen is,
eindigt het dagboek met een diepzinnige bespiegeling
.over den herfst in de natuur en in het menschelijk leven.
Behalve de kleine tochten die Hansjakob, zooals
,gezegd werd, in « Diirre Blatter beschrijft, ondernam hij gedurende zijn verblijf te Hagnau drie grootere
-reizen, te weten : in 187 4 in Frankrijk (I), in 1876 in
Italie (2), in 1879 in de Nederlanden (3), die hij alle
drie uitvoerig heeft beschreven. De-Fransche reis gold
vooral Lourdes en Parijs, de hoofdsteden van het
godsdienstig en staatkundig leven der Franschen. De
Italiaansche reibeschrijving heeft in den tijd veel
:tof opgewerveld, wegens de tamelijk vrije kritiek
van de Vatikaansche -politiek en het voorstaan der
verzoening tusschen het Pausdom en het koninkrijk
Italie. De Nederlandsche reisbeschrijving, waarvan
de eerste uitgaaf reeds lang uitgeput was, kreeg
zooeven een tweede uitgaaf. Hansjakob doorkruiste
ons land van den 16 Oogst tot 23 September 1879,
bijgevolg een goede maand lang, een ietwat te korten
-tijd om een, of zelfs twee landen te leeren kennen.
Dat bekent hij overigens zelf in het voorbericht en
maait de kritiek het gras van onder de voeten door
-te doen opmerken, dat zijn beschrijving niets meer
wil zijn dan het eenvoudig verhaal van een boer

(1) In Frankreich. Reiserinnerungen. Mainz. Kirchheim. 1874.
Pr. 4 m (2) In Itallen. 2 din, item. 1877. Pr. 9 m.
(3) In den-Niederlanden. I. Beigien. II. Holland. Heidelberg. Weiss,
l e uitg. 1879. 2e uitg. 1901. 554 bl. Pr. 4 m.
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die in de stad is geweest, daar een panorama heeft
aanschouwd en, bij -zijn thuiskomst, vertelt wat hij
gezien en-gedacht heeft.
Hansjakob voert ons , langs Luxemburg, het
c mooi g-elegen- » Luik en Maastricht naar Leuven
en iocint in een - schitterend beeld de « lustige
koningsstad » Brussel , hij geleidt ons verder over
Mechelen , naar Gent, verwijlt treurend sbij Brugge's gevallen ,grootheid, brengt - ons- aan het strand
der -Noordzee en in haar badsteden Oostende en
Blankenberghe om eindelijk van Belgie 'afscheid te
nemen door een uitvoerige schildering van Antwerpen,
die hem voorkomt '4 is « Belgie's koningin. » Van
ons land draagt Hansjakob zeer gunstige indrukken
mede; de meeste steden dwingen hem een bijna.
onverdeelde bewondering af. Zijn algemeen oordeel
over Belgie luidt als volgt : « Dit land heeft 'in
elk opzicht op mij een goeden indruk gemaakt. Het
eischt ohtzag door zijn verleden op het gebied der
kunst en tegenwoordig door den bloei van- handel,
nijverheid en landbouw. Een opgeruimd, werkzaam
y olk bewoont nog heden zijn steden en ,welbebouwde
velden. Overal treft ons een godsdie-nstig,-echt katholiek leven. Arbeidzaamheid, tevredenheid en welstand
vertoonen zich schier allerwegen. Te betreuren zijn
de bestendige partijtwisten in den jongen staat. Deze
tweedracht, het toenemen van het proletariaat in defabrieksteden en de ongodsdienstige strekking van
de kerkvijandelijke partij kunnen het land geen geluk
bijbrengen. De volksheerschappij, zooals zij in de
Belgische wetgeving erkend is, zal nooit, hoe schoon
dat op het papier, ook weze, de , beste grondslag zijn
voor de toekomst van dit koninkrijk. — Belgie is
een heerlijk land, voorzien met alle middelen om
een uitverkoren land te kunnen zijn, maar er zijn
ook factors voorhanden die dit geluk in gevaar hi-en,
gen. Mogen de liberale en katholieke Belgen nooit
vergeten wat de Brabantsche leeuw van op hun wapen
bun toeroept. »
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Minder uitvoerig en ook minder innemend behandelt hij Holland. In den Hollander ziet hij maar den
poezieloozen verstandsmensch. De schilderkunst beschrijft hij veel uitvoeriger en veel omslachtiger dan
de dichtkunst, voor dewelke slechts karige kruimels
afvallen en dan nog juist geen vleiende. Zeer - aanschouwelijk is de schildering der Hollandsche steden.
Voor de droge, soms wat langdradige en niet altijd
uit de beste bronnen geputte geschiedkundige uitweidingen, worden wij schadeloos gesteld door den
humor, die Hansjakob nu eenmaal niet verlaat.
In 1884 werd Hansjakob als stadspastoor van de
Sint-Martenskerk van het meer van Constanz verplaatst naar de aartsbisschoppelijke stad Freiburg;
als zoodanig is hij nog heden werkzaam. Hier verdubbelt bijna zijn vroeger reeds rustelooze letterkundige bedrijvigheid, niet alleen wat den omvang
maar ook wat de veelzijdigheid betreft. Hier schrijft
hij zijn meest beroemde werken : (.( Wilde Kirschen D
en « Schneeballen », die zijn naam door gansch
Duitschland hebben gedragen ; hier vervat hij zijn
reeds besproken herinneringen uit zijn studentenleven
en de talrijke dagboeken die daarop volgen ; hier brengt
hij benevens historische verhalen,verhandelingen voort
over plaatselijke geschiedenis; eindelijk komt sedert
1891 bijna elk jaar een boekdeel preeken uit zijn pen.
Vlijtig blijft hij zijn geliefkoosd yak, het dasboek,
beoefenen. Eigenaardig in dit opzicht is het eerstvolgende werk (I). De zwaarmoedigheid die Hansjakob
reeds aan het Meer had bekropen,verliet hem niet meer
en groeide langzamerhand aan tot een gevoel van angst
en ingebeelden dwang. Weemoed was van oudsher een
, erfdeel in zijn familie. Zijn grootvader, zijn grootmoeder
van vaderlijke zijde hadden eronder geleden en zijn
vader had men in den tijd wegens dezelfde kwaal naar
(i) Aus kranken Tag-en. Erinnerungen.

1897. — 297 bl. Pr.

3,20 M.

2e

uitg. Heidelberg. Weiss.
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het geneesgesticht Illenau (bij Achern in Baden) moeten brengen. Vandaar waarschijnlijk Hansjakob's vast:
geloof aan de erfelijkheid, geloof dat hij bovendien,
door Qnvermoeid vor,schen in menschelijke lotgevallen
immer weder bevestigd vond Zooals men 'rijkdomi
en ,arrnoed-e, _ schoonheid en mismaaktheid van zijn
ouders erft en erven kan, zoo Worden ook de verstandelijke-, zedelijke ,en psychische gaven en gebreken der ouders door hun kinders overgeerfd. Van
mijn vader heb ik den leest en den humor; van mijn
mOeder de ongedurigheid, de - -thoeilijk te temmen
tong, van beiden- een zwak zenuwstelsel gekregen
-zoo schrijft hij in 't bewuste boek. Zijn overtuiging
getrouw, staat hij dan ook het _ denkbeeld voor van
de << trouwerskeuring », zelfs al moest deze doorden Staat geregeld , worden. Wat de Staat voor dieren
doet, zegt hij, is nog veel noodzakelijker -voor de
menschen;_ aan naar lijf en ziel-ongezonde menschen
moest men eenvoudig het trouwen verbieden. In den
winter _van 1893-94 werd zijn kwaal — een tot den
hoogsten graad geklommen neurasthenie — zoo erg,
dat hij besloot den weg in te gaan van zijn vader.
Op Driekoningendag 1894 begaf hij zich naar Illenau,
het wijd, en zijd vermaarde en toonbeeldig gesticht
voor -geestes- en gemoedskranken.
Wat hij aldaar van 6 Januari tot 26 Maart beleefde, bericht hij in _« Aus kranken Tagen. >> In de
eerste plaats stelt hij zich ten doel de vooroordeelen
tegen de psychiatrische beliandeling van zulke ziekten en tegen het verblijf in een dergelijk gesticht
te bestrijden. Op geestige wijze s'chertst hij in het
voorberieht over de dubbe le vlek die hem aankleeft,
in de gevangenis en in het zothuis te hebben gezeten.
De uitvoerige, zooals altoos gansch vrijmoedige schilderingen van zijn eigen zielstoestand, de scherpzin7
nige opmerkingen die hij niet alleen over, zichzelf
maar ook over zijn lijdenSgenooten maakt, verleenen
aan het boek een, zièlkundig-geneeskundige waarde.
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Zooals immer praat Hansjakob over dik en dun. Komt
hier zijn humor wat , kariger te voorschijn, zoo is
daarentegen de satyre des te bijtender. Neveris de
drolligste uitvallen over al wat den eerlijken pastoor
tegen de borst stoot, staan ernstige beschouwingen
over de groote vraagstukken der - menschheid. Ofschoon de schrijver streng aan de- dualistische wereldopvatting vasthoudt, ja zelfs de atheistische_professors
zou willen laten radbraken en verbranden, bekent
hij toch op sommige plaatsen, dat meer dan een
bijzonderheid in zijn eigen lichaamstoestand voor het
monisme schijnt te pleiten. Dat wij niet alleen gedachten maar ook menschen leeren kennen, spreekt
bij een boek van Hansjakob vanzelf. Hij teekent ze
naar eigen manier : een trek, een woord, een schijnbaar onbeduidend feit, en de persoonlijkheid leeft
niet alleen, ze heefi ook reeds onze belangstelling
en onze genegenheid. Het boek is rijk aan zulke
personen : van den idealen bestuurder en zijne dokters
tot den blaasbalgtrapper « wien men de gedachten
gestolen heeft ., tot c Jefken » in het schrijnwerkershuis, die de papen niet verdragen kan en zich
voor een profeet houdt, den badmeester die mooi
vertellen kan, en de felgeplaagde kokin van het
gesticht, die men juffer Frieda moet noemen, omdat
haar geslachtsnaam Latterner haar niet fatsoenlijk
genoeg is. Bezoekende en bezochte vrienden treden
er daarentegen veel te veel op; men bemerkt dat de
schrij ver aan menig onbeduidend personage een
schuld van dankbaarheid wou betalen.
Versterkt, schoon niet geheel genezen, verliet
Hansjakob hct gesticht. Sedertdien zoekt hij elk
jaar binst het verlof uitspanning voor zijn nog immer
zwakke en prikkelbare zenuwen in het dicht bij
Haslach gelegen dorpje Hofstetten, waar de eigen
naar van de herberg
Zu den drei Schneeballen
hem een woonplaats heeft ingeruimd. Deze woonst
noemt hij zijn <.< Paradijs » en van uit dit paradijs
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zendt hij weder dagboekbladen (I) de wereld in,
die gaan van den 9 "Mei tot den 16 Juni1896.
Wie door , den luchtigen titel aangelokt, in het « Paradies » een vroolijke tegenstelling met de kranke
Tagen » verwacht, vergist zich deerlijk. De schrijver
zegt zelf in het voorwoord :
Doch zooals in mijn
« -kranke Tagen niet alleen spraak is van ziekte
en ellende, maar ook van vermakelijke dingen, zoo
wordt ook in mijn « Paradies » niet enkel van
Paradijszaken verteld, maar ook van wee en lijden,
van nod - en dood gesproken. En van dit laatste
zelfs veel meer dan van het vreugdige. Zijn pessimisme spreekt Hansjakob op talrijke plaatsen pakkend uit, verbindt hen evenwel behendig met het
nooit bevredigd verlangen der menschelijke ziel naar
het ideale., Te Hofstetten, waar hij reeds als knaap
zoo clikwijls was geweest en als man zoo vaak
teruggekeerd, kent Hansjakob elken mensch en elken
steen hier leeft hij omgeven van zijn geliefde
natuurmenschen en leeft hun leven tot in de teerste
vezels mede. Juist door een menigte stalen van dat
menschenslag voor te stellen, steekt dit dagboek
boven zijn makkers uit en grenst het aan 't yak
der dorpsschetsen. De bronnen waaruit de ziel van
t yolk haar verkwikking schept zijn ook de bronnen
van zijn poezie. De bloemen voor de hutten, de
versierde staakkapellekens langs den weg, de trossen
achter de ooren bij 't kerkwaarts gaan, de oude
houten huizen en het glimmen d roet op hun balken,
de zeden en gebr
uiken bij doop. bruiloft en begra-i
fenis, de ,genegenheid voor de di-renwereld, de verhouding van den landman tot zijn veld en tot God
zijn voor hem een onuitputtelijke stof tot schilderen en overwegen, tot vermanen en waarschuwen. Zijn
grootste verdriet zijn de gevai en die den godsdienst en
■■■

(i) Im Parodies.

Pr. 3,80 m.

Tagebuchblatter. Heidelberg. Weis 1897-. 3t3
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de poezie van het landvolk bedreigen. De oorzaak van
al die gevaren ziet hij in de hedendaagsche beschaving
waarop hij trouwens, zonder ooit moe te worden,
op de grimmigste, soms potsierlijkste wijze losgaat.
Hier keert hij zich ook in 't bijzonder tegen enkele
-uitwassen van die beschaving, b. v. tegen , de kortharige, sigarettenrookende en wielrijdende vrouwen. Niet
enkel voor de moderne vrouw, ook voor de vrouw
in 't algemeen heeft hij weinig over; hier, zooals
in al zijn boeken, kan men menige uitspraak lezen die
wijlen Schopenhauer een hartelijk grimlachen zou
hebben afgedwongen. Een kenschetsende passus van.
dien aard uit het « Paradies » zij hier als staal meegedeeld « Aan een tafel bij de kachel zitten eenige
boeren uit het « Ueberland » d. i. het Elzthal. Ze
spreken van hun "yen. De eene looft de zijne,
de andere beschimpt ze, een derde spreekt een hoogwijs woord met te zeggen : e Loopt naar de maan
met uw loven en schelden ! Ik keer mijn hand niet o n
voor het verschil. Alle vrouwmenschen zijn dezelfde,
't eene is gelijk het andere! » Inderdaad, de hoer
uit het Ueberland zegt de waarheid, als hij meent
dat- de eene is zooals de andere. Zoo is 't ; wie eene
kent, kent ze allemaal. Over 3 niaanden ben ik 59
jaar oud en binst dien langen tijd heb ik veel menschen
leeren kennen en gadegeslagen ik heb echter maar
een vrouw gevonden waar iets origineels in stak....
« Wilde Kirschen, Schneeballen » en andere karakters van dien- ziard vindt men onder 't vrouwvolk
niet, omdat ze weinig persoonlijkheid hebben.... De
eigenschappen van de eene zijn ook de eigenschappen
van de andere, te weten : bekrompenheid, uiterlijkheicl, prikkelbaarheid, praalzucht, ijdelheid, komediespel, wraakzucht, kijfzucht, bluf en een kleinere
of grootere hoeveelheid huichelarij en leugenachtigheid. Daarom zullen mannen met een sterke persoonlijkheid de meeste vrouwen van zich stooten ;
giegelaars daarentegen en vaatdoeken, die met
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bovengenoemde eigenschappen nog een denkwijze
van het gemeenste allooi en een pauwbeperkten
,gezichteinder vereenigen,- bij de vele, vele ganzen
van het schoon geslacht fortuin maken.' En er zijn
gansche klassen van dergelijke menschen; ik -wil
ze echter niet noemen. En diegenen onder de dichters
en schrijvers, welke het vrouwelijk geslacht oorSpronkelijkheid en alle gaven des geestes toedichten,
trekkers, aan , het groot zeel, waarmee de vrouwen
bijna alle mannen vast houden, aan het:gekkenzeel
der liefde; maar de liefde- is blind, dat weet men.- »
Ofschoon hij in zijn boeken aan de vrouwen
weinig vleiends te zeggen heeft, vindt hij niettemin,
onder haat._ opgetogen, vereerders en hij, vraagt zich
of waarom : « Hoe dat te verklaren, ‘,veet ik niet.
Is 't omdat ik de waarheid -zeg? Of is 't omdat zij
gevoelen, dat de vleiers het minst goed met hen
meenen? Of is 't, orndat ik - een malle, goeie kerel
ben? Of eten `ze, na het vele'suikerbrood, dat feuilletons en tooneelstukken hun opdienen, tot afwisseling weder gaarne een stuk zvvartbrood, gebakken door den voormaligen Becke-Philipple (z) uit
Hasle? Een doodelijken haat' koestert onze brave
pastoor bovendien tegen het militarisme, het bureaukratisme en het- Pruisendom. « Indien het zoo voortgaat met de offers en voorbereidsels voor den krijgsmoloch, dan zal men nog elk kind van het mannelijk
geslacht dat ten doop gedragen wordt, den Pruisischen
arend op- het voorhoofd drukken en hem een punthelm
op den ,kop zetten. » Over het verschil tusschen
Zuidduitschers en Noordduitschers velt Thij het vol-,
gende snedige oordeel « Wij, Zuidduitschers,gelooven 'gaarne dat de goede dingen alleen bij ons
groeien, terwij1 in -het Noorden de menschen veelal
beter zijn dan wij en vooral te-vredener. Wij, Zuidduitschers, dweperi met vrijheid en menschenrecht
(i) Zoo heette men' in HaSlach den jongen Hansjakob.
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en zijn republikeinsch en demokratisch getint, terwij1
de meeste Pruisen en hun stamverwanten geen
grooter geluk kennen dan koninklijke onderdanen
te mogen zijn, en dit geluk is het dat hun, ondanks
zwart brood en roetkaarsen, zoo'n hooge tevredenheidverschaft, en een roode adelaar van de 4e klasse
overstelpt ze met zaligheid. 't Is echter waar, hier
beneden tevreden en gelukkig te zijn gaat boven
alles. Wie krijgt er bij deze proeven geen lust
om het gansche boek te lezen?
Ternauwernood een jaar na het « Paradies
verscheen alweer een boek, dat, hoewel geen levensherinneringen ex professo, dan toch een brok bevatuit Hansjakob's familiekroniek (I). Uiterlijk komt het
verhaal als een sprookje voor. Een denneboom die
ver van de wegen der menschen bij een waterval
staat , is door den boschwachter veroordeeld om
eerlang te worden geveld. Maar de lieve Heer bewaart
hem voor zoo een ijselijk lot en laat hem een schielijken
dood sterven, daar een storm hem ontwortelt ezi
in de voorbijvlietende beek stort. Door den stroom
naar den molen gedreven, wordt hij aan stukken
gezaagd, en een tak, « de held » van het boek,
wordt later tot een leurderskas verwerkt. In die
hoedanigheid heeft hij , op den rug van WallerXaveri — den moederlijken grootvader van Hansjakob — het heele Zwartwoud doorkruist, werd
innig vertrouwd met de zeden en gebruiken van de
Zwartwoudbewoners en verzamelde een rijken schat
van ondervinding. Na vele, vele jaren komt hij als
boekenkist in het huis van eenen pastoor. Deze knoopt
met hem een nauwe vriendschap aan en wanneer
buiten de stormen om het huis gieren, kraamt de
kist hare talrijke herinneringen uit. Vijftig jaar duurde
haar gevangenschap in een donkere kamer, waarheen
(I) Erinnerun gen einer al/en Schwarzw&lderin, illustrirt von Hasemann. Stuttgart. Bonz u. C 2 e uitg. 1898. 292 bl. Pr. 3 m.
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hij door de dochters van den leurder, twee hoogrnoedige kostschooljuffers, twee beschavingsfurien
was verbannen geworden. Klagend praat hij daar
met de dakpannen boven zijn hoofd en ziet o. a. hoe
de jeugdige Hansjakob uit den grootmoederlijken
schnitztrog » de peren wegmoffelt. Juist deze jongesnaak wordt de koningszoon, die den houten asschepoester verlost en naar Freiburg- brengt. Hoe hij
de lieve vriend werd van zijn bevrijdei, schildert op
schalksche wijze het aanvangshoOfdstuk van het boek;
in het slothoofdstuk daarentegen stuurt hij tot hem,
wiens wezen hij sedert jaren stil bestudeert, een
_straffe bedpreek. Al zijn gebreken brengt hij hem
onder de oogen, het overmatig studeeren eh de
gekke politiek uit vroeger jaren, het beknibbelen
en redetwisten. de onverstandige vrijmoedigheid, de
onberedeneerde ruwheid, de zenuwachtige prikkelbaarheid, den grootheidswaan, de pessimistische stemming en nog andere meer en raadt hem ten slotte
aan het boekenschrijven, waarmee hij toch enkel
vijanden kweekt en tevergeefs de domheid en kruiperij
dezer wereld bekampt, eindelijk te laten varen. Met
zegevierend zichzelf-bespotten verweert zich Hansjakob tegen de aantijgingen van zijn vriend. Dat
moet men in het boek zelf nagaan, voornamelijk
waar hij zich tegen het verwijt verdedigt, dat hij
voor een katholieken pastoor niet vroom en katholiek genoeg is (286-87). Daar drukt hij o. a. zijn
hekel uit tegen bet slechten der persoonlijkheid,
'twelk onvermijdelijk gepaard gaat met een tot het
ifiterst gedreven cultus van het kerkeliik gezag,
tegen het centralizeeren en gelijkvormig maken der
geesten. Evenals elk rechtgeloovig katholiek, erkent
hij in de Kerk de onfeilbare leidster der iielen tot
God, maar hij houdt staan, dat er menig wijd gebied
is van het verstandelijk leven, dat aan de vrije en
zelfstandige bedrijvigheid der eenlingen is °Vergelaten, en op dewelke hij van zijneri kant niet van
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zin is zich aan de leiding der kerkelijke oversten
of zelfs der partij te onderwerpen.
Zulke uitweidingen, hoe belangwekkend ook,
schaden hier nochtans aan het kunstige van den
vorm. De begoocheling is niet vastgehouden, daar
de schrijver den verteller elk oogenblik in de rede
valt, om zijn lievelingsdenkbeelden aan den man te
brengen. Aan poezievoile bijzonderheden is het boek
overrijk, als geheel is het echter eenigszins mislukt.
In Hansjakob's Paradijs, naar Hofstetten, brengt
ons weder zijn volgend werk, een nieuw van 3 Mei
tot 13 Juni en van 13 tot 28 September gaand dagboek (I). « Abendlauten » noemt hij het boek, want
wat hij daarin verha:alt, komt uit den avond van
zijn leven. Moet men hem gelooven, dan is hij op
weg naar de rust en zijn, wat hij hier schrijft, de
laatste klanken uit het dal van zijn jeugd en van
zijn jeugdig geluk. Een waas van najaarsweemoed
ligt er dan ook over dit boek, ofschoon het pessimisme lang niet zoo sterk te voorschijn treedt als
in vroegere schriften van dit soort. 't Grondakkoord
is hier veeleer de hekeling van huidige maatschappelijke toestanden. De Haslacher kwatong is spitser
dan ooit. Op stormpas berijdt Hansjakob nog eens
al zijn stokpaarden en geeft hier voornamelijk zijn
demokratische gezindheid ten beste. Met ongemeen
scherpe woorden vaart hij uit tegen de slaafschheid
van het Duitsche yolk, welke reeds Heine zoo meesterlijk aan de kaak heeft gesteld.
Grimmiger dan ooit gaat hij los op de moderne
beschaving, die Parijsche cocotte, die duivelin, die
den man uit het yolk met allerhande flikflooierij in haar
garen lokt en hem niet loslaat, vooraleer zij hem
uitgezogen heeft en ten onderen gebracht. Die duivelin
heeft vijf andere duivels in haar lijf : den geldduivel,

(1) Abendlduten. Tagebuchblatter. Illustrirt von Curt Liebich,
Stuttgart. Bonz. 3 uitg. 1900. 411 bl. Pr. 4,20 rn.
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,den, modednivel, den p- rachtduivel, den verlichtingstluivel, en den genotsduivel. En deze vijf duivels
'zullen den boerenstand in den_ grond boren en overal
den vrede, den eenvoud, de voldoenbaarheid, den
godsdienst en de groote godin — de poezie verdrijven. Ook schroomt hij niet verkeerdheden in-zijn
eigen kamp aan te tasten eii namelijk enkele voorschriften- van de kerkelijke tuchCt scherp te gispen,
noein maar het verbod in een herberg te treden
t dat elk katholiek geestelijke van het aartsbisdom
Freiburg gelijk stelt met « Fortbildungsschaler » en
openbare sChurken. » Warm treedt hij ook op voor het
gebruik der volkstaal bij den godsdienst, bij alle
niet streng eeredienstelijke verrichtingen en haalt als
pleitbezorger den apostel Paulus aan die zegt : « 't Is
-beter vijf woorden te spreken die verstaan worden en waardoor ik ook andere onderwijs, dan tienduizend
woorden in een, onverstaanbare taal, ». Weldadig werkt
onder al die scherpe woorden, de verdraagzaamheid
die hier, evenals in al zijn schriften aan den dag
treedt « Ik verkeer gaarne met menschen van -alien
godsdienst en van alle partij, omdat men daarbij
altoos jets - leeren„ kan en omdat het menschen- en
-Christenplicht is, niemand \an- , zich te stooten, ter
wille van zijn goclsdienstige of staatkundige overtuiging. » Ook het vrouwvolk kan over dit boek
tevredener zijn 'dan over de vorige. Ofschoon nog hier
en daar een felle zijdelingsche houw gegeven wordt,
schildert de schrijver toch z66 veel ideale vertegenWooidigers der vrouwelijkheid, dat de lof der vrou:wen ons machtig uit het boek tegemoet ik
verwijs slechts naar het - prachtige « alte Mutterle
(bl. 285) en de « Schneider-Karli (bl. - 319-325). Naast
-bittere ontboezemingen, ver-neemt men hier ook aa-ngrijpende tonen uit het diepste van 's dichters eigen,
beminnelijk gemoed, alsmede de liefde tot geboortestreek, yolk en natuur. Tal van tafereelen vol zeldzame bekoorlijkheid verkwikken en verzoenen den
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vaak door tegenstrijdige gevoelens bevangen lezer.
Fen althans zij hier in zijn geheel overgenomen. Den
3 Juni schrijft Hansjakob « Een lastige dag; er valt
,alweer het Paradijs te verlaten en huiswaarts te keeren.
Pinksteren nadert, en dit jaar wil ik niet in Hofstetten
maar in Freiburg over den heiligen Geest prediken. —
Om terug te keeren koos ik, zooals 4 jaar te voren, den
weg door het Elzthal. Sepp voerde mij tot Waldkirch,
waar zich een station bevindt. Teen wij de hoogte
der waterscheiding tusschen Kinzig en Elz hadden
bereikt, brak _ er een onweer uit. Bliksemstralen flitsten, de donder rommelde, en regen viel neer bij stroomen. De donderslagen, die machtig dreunden bij het
weerschallen langs de bergtoppen, klonken hooger
dan de weemoedige stemming in mijn binnenste.
Toen wij uit het woud kwamen, was het onweder
gaan liggen. De zon brak zegevierend tusschen donkere wolken te voorschijn, de vogelen zongen weder,,
de koewachters 'juichten, en de wilde rozen en gouden
gensterbloemen lachten mij door hun tranen tegen.
Lachen en weenen is elegie, en deze elegie der natuttrkinderen was balsem voor de mijne. 1k zweeg, en
liet de natuur spreken. « Mijnheer de Pastoor » ving
de wakkere Sepp aan « heeft de vlaag u zoo yenschrikt, dat gij zoo stil zijt? » Hij vermoedde niet dat
het de wilde rozen waren, de gouden bloemen, de
overwinnende zon, de zingende lijsters en de jubelende
veehoeders die het mij hadden aangedaan en tot
stilzwijgen gebracht. 1k beproefde Sepp mijn gesteltenis te verklaren en zie, hij begreep me, want de
volksziel is uit Gods genade. En hoe drong ik tot
zijn ziele door? 1k sprak Sepp, wanneer ge 's morgens vroeg, als de zon boven het oerwoud van Hasle
opstijgt, naar uw land gaat met uw zeis om klaver
te maaien voor uw paard en-wanneer dan de dauw
vonkelt op alle grasjes en de vogels zingen en de
bloemen bloeien en daarbij nog van uit den kerktoren
de klok aan 't luiden gaat — en er is niemand buiteri
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dan gij alleen op den klaverakker bij 't woud — hoes
't u dan te mo-ede? Gevoelt ge dan niets?- » —
« Zeker, gevoel ik iets », gaf Sepp luid ten antwoord;
« het grijpt me iéder _keer aan, maar ik kan- bet zoo,
niet zeggen, en ik weet niet of ik zou zingen of bidden
van vreugde, - daarom ben ik stil ». — « Dat ondervind
ik thans, vriend, » sprak ik, « nu ik zie en hoor hoe
alles zingt en blinkt en lacht na den storm van daareven. Maar zeggen kan ik het evenmin. bat laat zich<
enkel gevoelen, niet uitdrukken ». Thans werd mijn
zwijgen voor Sepp zonneklaar. Zwijgend reden we
voort, want de geest Gods in de natuur voer door
twee menschenzielen ; ze werden hem gewaar en
bleven stom. Doch hun zwijgen was als een gebed.
0, wat is het y olk een, zee!-En wat is het een genot
in zijn diepten te visschen en - in zijn groote natuurziel
te lezen. Volk en zee, hoeveel overeenkomst hebben
ze niet. De zee, als de oorbron van alle water is het
bloed der aarde; het y olk, als de verjongingsbrOn
van het menschengeslacht is het bloed der menschheid. Tie zee brandt en deint over drie vierden der
aarde en het y olk is- 't grootste gedeelte der menschenwereld. De diepten van zijn zieleleven zijn zoo,
onbekend als de afgronden dezer zee. En zooals deze
rijker is aan levensvormen dan het land, zoo is het
y olk rijker aan alle menschelijke gaven dan de wereld
der stedelingen en beschaafden. Aan het spoorhuis
te Waldkirch nam ilc van mijn wakkeren voerman
afscheid; ik benijdde hem; want hij mocht terugkeeren naar de bergen van het Paradijs, ik, integendeel moest voort in 't vijandelijk leven.
Hansjakob's afscheidsgroet aan den lezer in
« A.bendlthiten » was niet ernstig gemeend. Omtrent
Kerstdag laatst verscheen alweer een nieuw boek
van hem, dat nog eens met een afscheidsgroet eindigt,
(i)In der Karthause. Tagebuchblatter. Illustrirt von Curt- Liebich.
Stuttgart. Bonz.
uitr. MOT. 4.TK hi. Pr. 4..20 m.
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die nog problematischer klinkt dan de eerste. Hij
beweert hier dat hij zijn « schrijfgenie », dat altijd maar
een kreupele weezejongen is geweest, niet mag kwellen
totdat het alien levensgeest verloren heeft en slechts
nog dienen kan voor oud vigilantpaard, dat men
zweepen moet wil men het een beetje doen draven.
Maar tot nog toe behoeft hij zijn knutselgenie, zoo
zegt hij, niet voort te knuppelen; hij wordt veeleer
door hem voortgezweept, het laat hem geen rust
vooraleer zijn hanepooten op het papier staan.
Ofschoon de ellende van den ouderdom en de juist,
door zijn geschrijf veroorzaakte am btszwarigheden
hem in bedenking gaven of 't niet geraadzamer ware
de pen voor immer neer te leggen, toch kon hij zichzelf niet bedwingen. Op den duur gelooft de lezer,
dat der oude timmerman uit de Karthause gelijk heeft,
wanneer hij zegt « Mijnheer de Pastoor, gij hebt
groote begaafdheden en die laten u niet gerust, ge
moet uw geest gestadig bezighouden, anders schiet
hij in uw bloed. »
Het nieuwe boek is opgedragen aan den opperburgemeester van Freiburg, Dr Winterer, om hem te
bedanken voor het rustig verblijf dat hij den schrijver
in de Karthause heeft bezorgd. Dat ging zoo toe.
Een voorganger van den tegenwoordigen burgemeester, die in de XIVe eeuw regeerde, riep de Karthuizers uit Basel naar Freiburg. In het eenzaam wou .
boven de stad vestigden zij hun woonst. Zoo ontstond
de Karthause, waar Hansjakob in zijn jeugd tegen'
-opzag als tegen een_ betooverd woudslot. Menigvuldig waren de lotgevallen der Karthause, en 't is
daarmee dat het boek aanvangt. Op het einde der
XVIIIe eeuw werd ze privaateigendom. Onlangs heeft
ze de stad Freiburg aangekocht en er een armenhuis
van gemaakt. Hier huurde Hansjakob eenige kamers
en vond wat hij zocht : rust, eenzaamheid, schoone
natuur en zuivere lucht, een plaats waar hij in zijn
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dienstvrijen tijd, « ver van hondengeblaf, kinderlawaai en wagengerammel » een bespiegelend leven
leiden kan. De gedachte aan den naderenden dood
breidt haar schaduw uit over het gansche boek en
Hansjakob's pessimisme komt veer sterk uit. Een
echte dichter, zegt hij o. moet pessimist zijn, omdat
bet optimisme slechts alledaagsche denkers voegt.
Met Swift en Schopenhauer ziet hij het als een zelfbedrog der rnenschheid aan, dat men op geboorte-,
nieuwjaars- , en bruiloftsdagen geluk wenscht en bij
sterfgevallen rouw betuigt, « daar toch dan de arme
menschen van het lijden en jammer van dit aardsch
bestaan bevrijd worden. »
Het- zeggen dat hij sedert jaren al, zelfs geen
enkel uurtje levensvreugd meer gehad heeft, laat ons
toch een weinig ongeloovig, al ware het maar zijn
bijval als schrijver (r). De hevige\ strijdlust, die zich
hier weer zoo vaak openbaart, past ook- weinig bij
levensrnoeheid. Aan bits verweer tegen gispingen
die hij als krenkingen van zijn ambtelijke waardigheid ,opvat, aan forsche knodsslagen van meer algemeenen aard is er waarachtig Been gebrek. Hoe
ergert hem toch alles wat zelfs maar van ver met de
moderne beschaving samenhangt. Ook de oude yolksman herleeft. Kostelijk vertelt hij hoe hij er thans toe
gekomen is de Duitschers to schatten naar de, wijze
waarop zjj hun knevel dragen, sedert de Duitsche
I.eizer den zijne naar omhoog rich. Ook kookt zijn
bloed, wanneer hij het vrouwenvraagstuk aanraakt
en de advokatinnen van het vrouwenrecht hebber
reden tot morien; niet echter het gewoon vrouwvolk,
waarmee hij hier op eigenaardige wijze vrede sluit;
nadat hij bijna alles heeft aangehaald wat de vrouwenhatende schrijvers der wereldletterkunde hebben
uitgekraamd, kent hij hun drie deugd.en toe : barmc-••■■■■■■•

(I) « In der Karthause » beleefde binnen 't verloop van eenige
maanden 3 uitgaven.
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hartigheid, geduld in 't lijden en bekwaamheid om
goeden raad te geven. Geestvol spreekt hij over de
eenzaamheid, schoon beschrijft hij zijn korte lArandelingen in het nabijliggend woud. Meest belang wekt
hij evenwel, wanneer hij tot zijn lievelingsthema,
de beschouwing der menschelijke lotgevallen, terugkeert. De arme, oude, versleten menschen die nevens
hem wonen vestigen onweerstaanbaar zijn aandacht;
hij zet zich bij hen in de zon en luistert naar hun
gesprek. Hij lokt dezen of genen ter zijde of- met
zich op zijn kamer en laat hem zijn leven vertellen.
Geweldig verheft hij zich tegen den Franschen abbe
Roux, die tien jaar lang pastoor was op een afgelegen dorp in Neder-Limousin en in zijn « Pensees »
klaagt over de verveling te lande en den boer een
,ongelikten mensch, een bijgeloovig dier, de zonde
in persoon noemt. Tusschen de opvatting van den
heer Roux, die maar de schaduwzijden en -die van.
Hansjakob, die maar de lichtzijden van het boerenleven ziet — ligt de waarheid wel in het midden.
Zijn herinneringen uit de Karthause eindigt Hansjakob volgenderwijze : « En moest dit boekje werkelijk mijn laatste zijn en moesten mijn lezers en
lezeressen verder niets meer van mij lezen of hooren,
tot zij op zekeren dag vernemen dat pastoor Hansjakob dood is, mogen zij dan bij (lie tijding aldus spreken : God geve hem de eeuwige rust ! Maar hij was in
den grond een dwaas, gek man ; hij heeft meestal
tegen den stroom op gezwommen, heeft steeds zijn
eigen meening en een Haslacher tong gehad; hij heeft
geschreven en gepraat zooals het op zijn hart lag;
hij kon noch vleien noch kruipen. Maar zulke lieden
hooren in deze wereld niet thuis. Moge het dezen
wonderen apostel daarom in een andere wereld beter
gaan. »
HEINRICH BISCHOFF.
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Levensschets (1).
bladzijden over den Meester, Wiens faam
reeds vroeger door zijn « •ranciscus » en in den
jongsten tijd door « Godelieve » gansch de muzikale
wereld rond is gedragen, zullen zeker onze lezers niet onwelkom_
zijn. Onlangs nog lazen we over « Franciscus » het volgende
« Het- heerlijk werk is een doorgrijpende preek aan het
hart van de rijken en gelukkigen, een' snijdend scherpe
vermaning aan de ingekankerde zelfzucht, een stralende
wegwijzer naar de oplossing van de brandende vraag des
tijds, een hemelsch troostlied voor alle kruisdragers hierbeneden, een schitterende hymne aan 't Geloof. Tot zoo'n
werk is niet hij in staat, die het goud, in zijn wieg heeft
gevonden. »
En inderdaad, zoo is" het.
Tinel heeft het leven van meest al de groote mannen
geleefd : ook hij moest langs de baan van lijden en ontbering naar den Hesperiden-hof van den roem. Als een
iritverkorene kwam hij, gelouterd, uit het vuur der beproeving ; koen kampend, gteeg hij, triomfeerend over-alle moeiENIGE

(1) Wij zijn gelukkig deze levensschets van den gevierden nieester
aan onze lezets to mogen aanbieden. Jaren lang heeft de schrijver de
gegevens ervan verzameld. Zoo kan hij ons nu tal van niet of minder
gekende bijzonderheden mededeelen.
De Opstelraad.
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lijkheden naar de hoogste toppen der kunst. Per aspera ad astra.
Edgar Tinel werd geboren , te Sinaai, in Oost-Vlaanderen, den 27 en Maart 1854. 't Was een kommervol bestaa,n,
dat van zijn vader, dorpsch6Olmeester en organist, en dat
van zijn wakkere, offervaardige moeder, veel meer gezegend
in kroost dan in geld. Pieter-Franciscus Tinel -was een
vrome, edeldenkende, talentvolle man; 't was zijn leven en
streven, door een goede opvoeding, _van zijn negen kinderen
rechtschapen menschen te maken. Zijn fijne takt kwam hem
-daarbij in hooge-mate te stade. De middelen, dacht hij, zouden
hem door de Voorzienigheid op tijd en stond wel worden
gegeven.
Hij zelf vermocht niet de kunstidealen te verwezenlijken,
die hij droeg in het hart; dat gaf de bescheiden man zeer
gereedelijk toe. Maar hij hoopte wel, ze te zien bereiken
door zijn lievelingszoon Edgar. Hij beleefde dan ook vreugde
aan dien jongen.... Voor den kleine was de vader een heilige.
Schuchter in een hoekje verstoken, hoorde hij vader 's Zondags in de dorpskerk het orgel bespelen; hij zag het lokkig
hoofd as met een glorieschijn van reinheid omweven, dat
edel aangezicht , met zielvollen, van geestdrift gloeienden blik
-ten hemel gericht : de siddering van een heiligen eerbied
doortrilde zijn jonge leden 't was of zat daar een Aarts,engel voor hem, uit den hemp! neergedaald, en den Allerhoogste zijn lof- en danklied zingend.
Dichter en muzikus van meer dan gewone gaven,
deelde Pieter Tinel zijn twee oudsten kinderen de eerste
muziekkennis mee. 't Is te belangwekkend om het te verzwijgen, hoe Pieter Tinel, een arm landmanskind, orgel en
piano spelen leerde. Nog piepjong liet hij niet af bij zijn
broeder, den schrijnwerker, of deze moest hem een houten
klavier maken, een plank, waarop tOetsen waren geteekend.Uitgerust met zoo'n ante-diluviaaansch instrument, trok hij dag
in dag uit met de koeien mar de weide; daar oefende hij
zich op zijn speeltuig uren lang en bracht het z66 ver dat
hij zich voortreffelijk uit den slag trok, toen hij voor de
eerste maal mocht nederzitten aan een wezenlijk klavier.
Toen Edgar, de tweede oudste, zeven jaar was, bespeelde
hij 't orgel in de goddelijke diensteri. Op den nationaalfeestdag vroeg de pastoor vader Tinel, zijn veelbelovenden
zoon na de hoogmis op 't orgel de Brabanconne » te
1aten spelen.
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Wekelijks moest Edgarke -van zijn ouders tweemaal naar
Sint-Niklaas — twee uren vandaan, om privaatlessen
viool, teekenen, enz. 't Was een zware opoffering voor zijn
,thuis 1 Door weer en wind gins het schuchter manneke naar
de stad, dikwijls door jaloersche straatjongens op steenen
onthaald. Zijn zakgeld behep eenige centiemen, waarmee
hij onclerweg jets tegen den dorst mocht koopen. Onder
de leiding van zijn vader maakte het jongske zoo'n vorderingen op de piano, dat hij, acht jaar oud, met uitbundigen bijval
optrad als klaviervirtuoos. De wijze, voorzichtige Pieter Tinel
liet zich echter met verblinden door de schitterende toekoncist,
die hem Jegenlachte uit de buitengewone gaven van zijn
kind; hij wilde er geen vroeg rijpen, waanwijzen wonderjongen van maken. De .scheiding kostte duur aan zijn hart,
maar -toch bracht hij de twee oudste broerkens in 1863 naar
een gesticht te Brussel, waar ze een degelijk schoolonderricht zouden krijgen en ook het Conservatorium konden
bezoeken. Toen F. J. Fetis, destijds de beroemde bestuurder
van de Iirusselsche muziek-hoogeschool, dien, knaap van -9,
jaar piano hoorde spelen, riep hij uit : « , Komt niets onvoorziens daartusschen, komt ijdelheid of wereldsche trek niet_
dooden, wat er sluimert in dat kind, dan groeit eenmaal
uit hem de grootste kiavierspeler van zijn tijd. »
Ook den beroemden Lemmens, den leeraar van de
orgelschool van 't Conservatorium, werd de kleine voorge-steld. (Eenmaal zou de jongen Lemmens' opvolger worden
als bestuurder van de Belgische school voor kerkmuziek —
en hij zou hem ver overtreffen !)
Stomme verwondering sloeg den leeraar bij 't aanhoorefl.
van den candidaat : « Ik kan dien bilks= niets nieuvm
leeren », sprak hij, « voor hij met zijn beentjes aan 't pedaal
kornen kan! Dat hij intusschen bij Fetis ga naar de les van._
contrapunt ! » In den' regel wordt men daar enkel op
achttien jaar toegelaten.
Maar keeren wij nog even naar Sinaai terug.
Vader Tinel's hartelapje was in ieder opzicht een merkwaardig kind. 't Gebeurde wel dat de ouders met hun jubelende ' kinderschaar 's Zondags een wandeling deden; .dan
vroeg de kleine Edgar, alleen te mogen thuisblijven. Hij zat_
dan voor 't leege schoolhuis in een hoekske en gaf
gedachten vrijen loop. Zoo kon hij uren lang denken en
zinn en. 't Was alsof hij ontwaakte uit een droom toen

EDGAR TINEL,

39

bij 't invallen van den avond de wandelaars thuis krceg; ze
waren maar pas vertrokken, naar hij dacht. Sorns ging hii
zich wegstoppen tusschen de dichtbegroeide hoppestaken in
de « lochting », ook daar kon hij zijn gedachten urea lang
laten gaan : uren waarvan hij thans de waarde nog schat.
Een voorvalletje uit dien tijd, dat de Meester nog gaarne
vertelt, is het thuis brengen van eene nieuwe piano, door
vader Tinel met pijnlijk vergaarde centjes gekocht. Urn den
goedkoop werd de piano met de « barge » aangebracht een bestelboot op de Oost-Vlaamsche vaarten. De vader
en zijn twee oudsten haalden ze af. Ze werd op een wagen
geladen en triomfantelijk naar Sinaai gevoerd. Maar de
wagen bleef steken in 't zand onderweg, nu moesten de
kleinen zich reppen dat hun zieltje kraakte, om 't wederspanmge voertuig in gang te brengen. Eindelijk landde men
toch aan huis, waar het nederig speeltuig werd gevierd en
gefeest.
Het jeugdige kopje was zoo met ideeen overladen, dat
de kleine bijna geen enkelen nacht rustig kon slapen. Zoodra
's winters het schemeruur inviel, lei de zorgvuldige moeder
de kinderen in 't bed. Een enkel waakte.... Uren verliepen
en nog uren, meestal zonder 't afgematte kind den gewenschten,
sluimer te brengen. 't Sloeg eindelijk half twaalf, en het
jonge hart begon te trillen van lust om de middernachtsklok
te hooren. Het was den knaap een ware wee-lde klokken
te hooren luiden en middernacht op den kerktoren slaan.
Dan dacht h-ij aan de stille dooden op het kerkhof daar
dichtbij, de wonderste spelingen doemden op uit zijn fan-'
tazie; niets vreeselijks had de dood voor hem. « Ze was
zijn maag en zijn vriend, hij kende heur lijsigen stap en
heur stem en heur delfspa en heur land. » Dergelijke dingen
bleven hem jarenlang een liefhebberij; in de Sturm- und
Drangperiode van zijn leven kwam het eens tot een middernachtehjken reidans met een geestverwant en vriend om een
doodshoofd. Ecti anderen keer bezocht hij in een hoofdhospitaal te Brussel de snijzaal en de lijkenkamers om zich
te gewennen aan al het schrikkelijke, dat de menschelijke
ellende onder het oog brengen kan ...
Maar laat ons nu den wonderknaap volgen.
Bij zijn aankornst te Brussel begon voor den nege,njarigen Edgar de strijd om het leven. De kleine middelen,
waarover vader beschikte, veroorloofden hem niet zijn zoons
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op een dure koStschool van de hoofdstad te brengen. Nadwelijks kon hem; in het pensidnaat,_aan lijfsbehoeften het allernoodigSte worden "gegeven, en vaak heeft onze Tinel het
schijnende nijpen van den honger gevoeld. Het was eene
school gelijk er Dickens een schildert in Nicholas Nickleby
Als een gelukkig toeval een bekende bracht op den weg
van deh kleine naar 't Conservatorium, en in een of anderen
bakkerswinkel een « kadetje » het blij ontmoeten bezegelde,
wat was het een feest voor den jongen! Het broodje viel als
een milde dauw op een grond, verdord van dorst. Kreeg
,echter Edgar soms een - appel of wat snoeperij, dan was het
voor zijn ouderen broer.
De ziekenkamer van 't gesticht zag uit op het kerkhof
van de voorstad Daar mocht de knaap kostelijke
uren beleven, den blik altijd op het stille rijk van de dooden
gericht. « Voor mij geen Campo-Santo der heele wereld, dat
het halen kon in romantiek bij dit kleine kerkhof! >> verzekerdenog onlangs de beroemde componist aan een vriend. — Oak
het geringste kattebelletje, door de toovering der kinderjaren
omweven, leeft eeuwig voort in onze fantazie en trekt immer
onzen lust en ons wenschen
Na eenigen tijd, in 1864, werden de twee kinde-ren naar
een ander gesticht gezonden, waar een minder strenge ,Cerberus over de keuken regeerde. 't Was het eenige tijdperk
van zijn leven, dat hij zeggen mocht : « tk kan ordentelijk
slapen en... eten x. Het instituut was nevens het huis van
den beroemden. ( sclulder Wiertz. Zijn in Pompejaanschen stij1
kebouw4a. atelier wekte bij Edgar de hoogste belangstelling.
Kort daarna _kwamen de knapen in 't College de l' Union
beige, dat nu niet meer bestaat. Hier vie! Edgar ziek; dagen
en dagen bleef hij op de ziekenkamer, onder het dak ; daar
schreef hij- gedenkbladen en maakte teekeningen; met den
iitel « Souvenirs dun pensionnaire qui a souffert ici », stopte
hij ze onder een dakpan weg. Wie mag het handschrift wel
hebben gevonden?
Eindelijk kwam Edgar met een longer broerke op een
externaat, en-de twee jongens betroi,ken een dakkamertje als
een kippenroest in 't nauwste straatje van de oude stad (i).
(t) Op het siraatje dat den naam draagt Berg der Blinden en dat
weldra zal verdwijnen. hen oude viiend en bewonderaar van den Meester
heeft er een photographie van laten maken, die later eens in de biographie
van den toondichter zal mogen prijken.
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'Op dien Heliconstop had musiceer- en studielust vrij spel.
Immer was Edgar voor zijn broeder een voorbeeld. Was deze
lui of slaperig, dan kwam Edgar's mes voor den dag —
-schrik niet lezer —, en hij sneed een randje in de oordjeskaars, die daar prijkte in den hals van een fleschken, eh bij
mangel van elektrisch licht den arbeid der kleinen bescheen.
Tot dit randje moest de kaars afgebrand 'zijn, eer men met
gerust- geweten zich 't uitspanningsuurtje veroorloven mocht.
Keerde de jonge Mentor den broeder eens den rug, dan liet
deze de kaars afdruipen, opdat de vlam zich wat haasten
zou naar het verlossende randje.
Hier doopte de jonge Edgar « zijn brood in tranen >>
en maakte hij nauwe kennis met die vreeselijke machten
welke men honger noemt en ontbering. Van zijn teederste
jaren af leerde hij hier alles wat later den man maakt, den
man die het harte draagt op de rechte plaats.
In elke verlegenheid wist hij zich te behelpen; de meest
verscheiden ambachten oefende hij uit; hij werd zijn eigen
schoenlapper zelfs.
Op een schoonen dag — Edgar was toen 13 jaar —
schreef hij op folio-papier aan - zijn ouders een brief, vier
bladzijden lang, waarin \ hij hen smeekte, met al de welsprekendheid van zijn phchteerende kinderziel, hem niet Langer
naar school te zenden, opdat hij getrouwer zijn muzikale studien zou kunnen volgen, en er meer tijd aan besteden. Vader
stemde toe en Edgar Tinel trad een nieuw stadium in van
zijn ontwikkeling. Daar volgde een tijdstip van_ hardnekkige
studie, welke in verband met de slechte -voeding en 't aanhoudend vlieringhokken, waarschijnlijk de kiem werd van de
schrikkelijke ziekte, die hem in later jaren aan den rand van
het graf brengen zrri. Zijn toestand werd nog verergerd door
dien van zijn vader : de immer aangroeiende kinderschaar
noodzaakte altijd klimmende uitgaven, en de kosten dekke.n
van Edgar's onderhoud, al waren ze nog zoo gering, dat kon
hij niet meer. Nu moest de jongen op eigen voeten staan :
Edgar begon pianoles te geven : hij was 14 jaar oud! Menig
tragisch oogenblik bracht hem zijn strijd om het leven, en
menschenkennis oogstte hij al vroeg. Toch kon hij nog straat
op loopen al spelend met den kaatsbal, tot hij kwam aan
het huis van een leerling; maar dan was 't ineens uit; van de
plichten bewust, die wogen op zijn jeugdige schouders, betrad
hij met het ernstig gezicht van een vijftiger den dorpel van
het huis, waarin zijn professoraat hem riep.
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Al lang te voren had de kleine op een andere wijze-beginnen het zijne bijdragen tot Onderhoud van de families
Hij had namelijk een wonderschoone sopraanstem,- waardoor
hij zeer gezocht werd als solist in missen van Gounod,
Cherubini, enz.-De deken yan Sinte-Gudulakerk te Brussel
wilde eens van de galerij -« den vrouwspersoon » afhebben,
die zich verStoutte, trots alle liturgische verordeningen, in
den eeredienst haar stem te laten bewonderen .... In die
kerk kreeg Tinel een vaste plaats. Dikwijls voerde de kapelmeester met zijn koor in verschillende plaatsen van Belgieen Noord-Frankrijk groote missen uit en steeds waren de
sopraansolo's voor den Ileinen Tinel. Door ,zijn uitstekend,
talent, zijn bevalligheid en zijn nederigheid won het kind
op dêes reizen tallooze bewonderaars en menigen vriend.
In buitengewone omstandigheden, b. v. bij de lijkplechtigheid van' den Belgischen Kroonprins te Laken in 1889,
moest Tinel den dienst opluisteren. Ook bij de eerste opvoering te Brussel van de « negende Symphonie » zong hij de
5opraanpartij.- Op de hem eigen luiniige wijs vertelt Tinel hoe
hij bij die gelegenheid een frak had gehuurd die veel te lang
was, en hoe hij daarmee ear als een beeld des-jartners uitzag...
Zoo groot was de ijver van den knaap, dat hij eens op,
Kerstdag zeven missen ,zong en zes loven, gesterkt door de
gedachte,clat hij een beetje geld voor zijn heve ouders daarmee
verdiende. Het zal niemand verwOnderen dat de knaap, na
zoo'n afbeuling denzelfden dag naar het ziekbed moest.
Maar straks spraken we over de negende Symphonic.Het is wel de moeite waard te vermelden dat de kleine Edgar
van 10 jaar oud, zich eens wegstopte achter een contrabas,,
om een proef-opvoering bij te wonen, waarop enkel de nitvoerders mochten aanwezig zijn. Met een hart, zalig van_
geestdrift, maar ziek van vervoering, nam hij na 't aanhooren
van de « Negende » de vlucht, en zocht een hoek waar hij
zich uitweenen kon. Hoe het in dees kinderborst klopte, trilde,
bonsde, stormde, kookte in wilde en Onbestemde jacht naar
de hoogste uitdrukking van de kunst, hoe 't genie van den
knaap zich met alle geweld een baan zocht te breken, — dat
kunnen woorden niet uitdrukken. Het kind, zoo ontvankehjk:
voor het schoone, had nooit iets anders onder oogen gekregen
dan de werken van een Rossini, Bellini of Donizetti, die toen
zoo hoog in eere stonden ; buiten werken van Prudent, Beyer
en Thalberg had hij nooit piano-stukken gezien. Natuurliik,
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lieten zoo'n dingen hem onbevredigd. Zijn heeten, innerlijken,
drang volgend, had hij beproefd een gestalte te geven aan
't geen hij zoo smartelijk miste, door het opteekenen van zijn
eigen muzikale gedachten. Maar 't gelukte toch niet. 't Wa,s,
enkel olie op het vuur, toen hij uit het potdicht gesloten heiligdom van een orkest-oefenzaal van 't Conservatorium klanken
vernam, die hem lokten als sferemnuziek ; of toen hij per
geluk in een verdoken hoekske een proef-uitvoering hooren
mocht van een beroemd meesterstuk.
Eenmaal — Edgar was nog altijd niet boven de 15 jaar —
geraakte hij toevallig aan de F-mollsonate van Schumann.'t Was
een openbaring voor hem ! Nu_ zwoer hij voor eeuwig alles af,
wat hem tot nog toe was opgedrongen. Het uur was geslagen,
waarop hij aan de hand van de oud-meesters der Toonkunst
een nieuw, gelukkig leven werd ingeleid.
Van 't oogenblik af dat Edgar aan zijn eigen zorg was
overgelaten, wist hij boven de kosten van zijn onderhoud nog
wat geld uit te sparen; het deed hem zoo'n deugd, daarmee
zijn lieve ouders kleine verrassingen te doen. Een enkelen keer
kocht hij zich een of ander voorwerp, gering in waarde, maar
toch lang gewenscht, iets dat hij maandenlang met begeerige
blikken voor de winkelvensters had gageslagen en als bewaakt.
Edgar Tinel leefde in de groote stad tien jaar lang gansch
alleen en gansch aan zich zelven overgelaten. Maar altijd
rechtvaardigde hij in voile maat het vertrouwen dat zijn ouders
in hem hadden gesteld.
Uitspattingen bleven hem onbekend; maar uitspanningen
moest -hij nemen lijk elk menschenkind : 's Zondags o. a. ging
hij naar een z. g. patronage, waar hij tot zondagsvermaak van
de werklieden piano speelde of met hen rechts en links missen,
ging uitvoeren of kleine muzikale zittingen houden.
Toch zaten in hem we! kwajongenskuren : dit bewijst
alleszins de « Inneming van Sedan ».
Toen in 1870 de tijdingen over den Fransch-Duitschen
oorlog, ook tot in 't stille dorpke Sinaai drongen, -was juist de
zestienjarige Edgar thuis met verlof. Hij trok met zijn mak-kers het woud in. Men ging oorlog spelen : de boomkweekerijen
werden verwoest, reusachtig struikgewas werd ontworteld,
't was een echte Walpurgis-verdelging. Heeregod ! daar schotende stroostapels in lichtlaaie vlam en zwarte rookwolken stegen
op! Ten slotte sloegen de dolle krijgers in 't zweet huns aanschijns een brug aan stuk en wierpen de spaanders in de
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,bruisende beek. De slag was gewonnen en Sedan moest
tuleeren! Tot nog toe is 't gerecht niet te wete gek omen,
wie de aanvoerder was van de bende....
Twee dilettanten oefenden jarenlang een grooten invloed
uit op de inuzikale ontwikkeling van den knaap. Maar wat
-voor dilettanten asjeblief!
_Ernie' en Gustaaf Baetens van ,Lokeren waren alom in
de streek befaa-md als kenners in de kunst: Nu en dan mocht
Edgar tot belooning met vader mee naar 't gastvrije huis der
Baetens. Al zijn muziekstukken moest hij dan meebrengen en
zijn heel repertorium spelen. De twee broeders werden al langs
-om geestdriftiger over de vaardigheid van hun jongen vriend ;
maar hun bewondering steeg ten top toen Edgar eens bet
gansche « Wohltemperirte Clavier » van J. S. Bach, dat hun
onbekend was, in een adem afspeelde. De oudste van_ de twee,
een uitstekende virtuoos op piano, stond in gansch het land
als « Le Pianiste des Flandres », bekend. Vele werken _van
Mendelssohh waren geworden tot ,zijn vleesch en zijn bloed,
terwij1 de jongstemenig stuk van Schumann van buiteri speelde.
Daarom heeft Tinel hen later « Manneke Mendelssohn
en « Manneke Schumann » geheeten. Niet enkel dees twee
‘ componisten, maar veel meesterstukken van den ouden en
hieuwen tijd waren de vertrouwelingen dezer kunstenaarsvan
top tot teen, de heeren Baetens.
Tinel zond al zijn eerstehngen naar Lokeren ter beoordeeling, zoo groot was zijn vertrouwen in het onpartijdig en
-deskundig oordeel zijner vrienden. Hij was als in den hemel
bij hen, en met diepen weedom gedenkt hij nog immer die
-menschen helaas, in den bloei der jaren verscheiden! Nog
immer heeft hij den nasmaak_ van kunstgenot, waarin ze
samen hebben gebaa I. Het waren de gelukkigste dagen zijns
levens.
Meer dan 't menschelijk mogelijke deed Tinel in 't. jaar
1871-72, dat hij dan ook « een goed werkjaar » noemt.
Nooit hij slapen vO6r middernacht ; om vijf uur was,
hij wakker_ alweer om zijn piichten van meester en leerling
met onverdroten vlijt te vervullen., « Het lastige is gedaan,
en 't onmogelijke zal gedaan, worden » dat , was zijn leas®
In den zomer 1872, op den ouderdom van 18 jaar, behaalde
Edgar Tinel met Beethoven's Sonate fiir das Hammerclavier en
Met verschillende andere stukken den prijs van piano. Nooit
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was de beroemde Brassin, over een leerling fierder geweest, en
toch liet hij (lit den jongehng niet blijken; veeleer toonde
hij hem altijd een knorrig gezicht.
Onthiddellijk vloog Tinel naar huis, om aan de voeten
van zijn ouders zijn eerste lauweren neer te leggen. Reeds
vroeger had hij den eersten prix de solfege gehad, maar
die blijde gebeurtenis was onverlet voorbijgegaan : Edgar,
verleid door zijn schoonheidszin, had zich fijnere laarsjes
gekocht, dan de oogen van zijn vader en zijn financies
konden verdragen. Maar dezen keer was 't volop vreugde
en geluk.
0, 't was een schoone avond, toen de jongeling, eenzaam opgaand in zijn diepzinnige gedachten, door de bloeiende
korenvelden naar zijn Sinaai terugkwam! Geen woorden zijn
in staat te zeggen wat er omging in de ziel van den jongen
kunstenaar; hoe hij dronken van de geuren der zwellende
aren, met een hart gloeiend voor de hoogste idealen, aankwam in zijn geboortedorp... Die terugkomst behoort tot
de levendigste herinneringen van zijn leven, voor eeuwig,
blijft ze gedrukt in zijn hart en diep in zijn ziele geprint....
Zijn gelaat droeg diepen ernst, want de wederwaardigheden
van 't leven hadden hun stempel vroegtijdig op zijn voorhoofd_
gedrukt; maar toch was hij nog altijd het vroolijk, opgeruimd
kind : hopla! den volgenden morgen v66r zonsondergang
klouterde hij al in den kersenboom, en hij daalde niet af, v66r
de snoeperige miisschen zich nog enkel op steenen vergasten
konden.
Het volgende jaar mocht men nog luider jubileeren in
't ouderhuis : Edgar werd den 25en Juli 1878 bekroond met
den allereersten prijs van piano.- Ook in de theoretische
vakken trok hij zich puik uit den slag. Een schitterende
virtuozenloopbaan lag open voor den jongen man; in verschillende plaatsen. van 't land trad hij met luiden bijval
op; ook aan den Rijn waar hij o. a. het Klavierconcert
F-moll van Chopin herhaaldelijk speelde.
Hoe de beroemde Brassin over zijn leerling_dacht kan
't volgende bewijzen Tinel werd gevraagd vanwege de
Association des Artistes Musiciens, toen tertijde de beste Brus-,
selsche concertmaatschappij, het F-moll concerto op een
harer feestavonden uit te voeren. Under de toehoorders, bij
de eerste proeve reeds, was niemand minder dan Brassin.
zelf. Men hoorde hem zeggen tot zijn makker, toen den
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eigenaar van het depot der piano's Pleyel te Brussel : « Vous
allez voir un succes fou pour vos pianos, apres le concert oil
Tinel aura joue. Tinel fait valoir les pianos Pleyel; nous
autres nous cachons nos fausses notes dans la sonorite des
pianos Erard. C'est un diable de garcon; je n'oserais pas
iouer ce_ concerto en public, moi! »
**

Maar het woelde in des jongelings borst altijd maar
aan : de scheppingsaandrang gaf hem rust noch duur. Van
1873 tot '77 componeerde hij zoowat 20 werken (meer dan
100 stukken bevattende), terwijl hij toch ook hardnekkig de
orkestratie studeerde. Hij wist ook wat leemten een al te
kort schoolbezoek in zijn opvoeding had gelaten. Met ijzeren
vlijt en stalen vOlharding legde hij zich op 't aanwerven van
de hem Ontbrekende kennis toe; en 't wekt bewondering,
tot in de kleinste gesprekken met hem, hoe deze autodidakt
beslagen is op alle gebied.
't Kan niemand verwonderen dat Tinel, om tot daar
te geraken, nachten in dagen omscheppen moest. Dikwijls
gansche nachten bracht hij 's zomers door buiten huis met
zijn boeken, veelal in de eenzaarnheid van TerkamerenBosch; ook 'daar componeerde hij veel. Om zes uur 's morgens
keerde hij uit belang van zijn muzikale studied naar huis
terug ; dan trof het_ wel dat hij zijn vader op straat ont-moette. Deze was immers intusschen om wille van de opvoeding
,zijner kinderen zich te Brussel komen vestigen, en hield daar
een winkel open van boek- en schrijfmaterialen. Elken
morgen om- 6 uur ging hij naar 'de kerk. Trof hij dan zijn
Edgar aan, door 't nachtwaken - afgemat, zoo drukte toch
zijn aangezicht geen de minste verwondering « Ik heb
iTertrouwen in u, mijn zoon, en ik zegen u! >> waren zijn
woorden. Ofwel beiden groetten elkander van verre, de zoon
met den diepsten eerbied, de vader met die tidderlijkheid,
immer een sprekenden trek van zijn wezen. Want Pieter
Tinel, ofschoon een arme boerenjongen, was een teerbeinaarde natuur; hij was innerlijk en uiterlijk wat men in den
besten zin van het woord een aristokraat pleegt te noemen.
Een ridder zonder vrces of blaam, », een « gentleman » in de
beteekenis, die de beroemde kardinaal Manning hecht aan
woord.
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Zoo ging de tijd voorbij. Maar vaders zaak had, helaas,
met groote concurrentie te strijden, 'en zoo kwam het dat
-de uitgaven merkelijk- hooger dan de inkomsten stegen. Nu
moest de jonge Edgar voor 't gansche gezin het dagelijksch
brood verdienen. 't Was zeker dank een bijzondere leiding
van de Voorzienigheid dat hij zich goed hield en kloek
in dien harden tijd van beproeving, in dat rusteloos gesjouw.
Maar een vreeselijke slag van het noodlot moest den j ongen
kunstenaar in dien benarden toestand nog treffen. Zijn vader
kreeg een hartekwaal. Nooit had de man zich gegund om
't even welke uitspanning en de kommer over den klimrnenden nood, die de zijnen overviel, sloeg hem terneer....
Een kwaadaardige zenuwkoorts tastte hem aan en het duurde
weinige uren of de edele man bezweek. Namelooze smart
sneed door de ziel van den jongen kunstenaar, toen hij van
zijn pianolessen terugkomend, het huis vol verwarring, en
zijn arme moeder radeloos vond bij den onverwachten slag.
Eenige dagen later rukte de typhuskoorts zijn jongeren broeder van zijn zijde; Edgar waakte aan het ziekbed, terwijl
hij zijn cyclus piano-stukken « Au Printemps x overschreef.
De jonge artist moest de kosten van de begrafenis
•dekken, en al de schulden effenen, die de familie had
.gemaakt bij 't verhuizen van Sinaai naar Brussel. « Help u
.zelf, zoo helpt u God! » Hij ontleende een zekere som tegen
hoogen interest aan een vriend, en dan ging hij met grooter
wilskracht dan ooit aan het werk. Hij moest den hemel
bestormen — en het is hem gelukt.
In de diepste ellende, , gefolterd door het zien van de
,ontberingen thuis, kreeg hij het niet over hem « Chansonnetten » te schrijven, of « Champagne-walsen » te componeeren; altijd nochtans vonden deze geestesontspanningen
bereidwillige en goed betalende uitgevers. Maar door den
nood gedrongen nam hij op zich een martelaarschap, dat
voor den echten kunstenaar zijn weerga niet heeft. Uit
brooddwang moest hij -door zijn pianospel de kunstenarijen
,opluisteren van een goochelaar; daarvoor kreeg hij 2 frank
werkloon per avond. Wat voor kwellingen de kunstenaar later
heeft doorgestaan , wat hij leed als hij de dansen moest
begeleiden, o. a. bij een rijken parvenu, die hem eens bloedig
beleedigde, en dien Tinel verontwaardigd de deur wees —
,daarvan heeft niemand een denkbeeld.
In dezen tijd, kort voor 't afsterven van zijn lieven vader
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valt Tinel's eerste reis naar Duitschland. Zijn oudste vriend,.
een Duitscher, leende hem daartoe Soo frank. Niemand ter
wereld was zoo gelukkig als de jonge Tif„el! Eerst ging hij
naar Keulen bij Hiller, met een warm-en aanbevelingsbrief
van Gevaert, den bestuurder- van 't Conservatorium in 't
't Was in den winter. Hiller, liet hem Otn. 6 uur 's morgens te zijnent ontbieden de Duitsche rnusic4 s was reedsvolop aan 't werk. Hij drdng er bij den jongen laureaat niet_
op aan, lets te spelen -, maar gaf hem bij verschillende,
Duitsche artisten aanbevelingen mee. Die recommandaties.
luidden echter zoo drollig, dat Tinel er geen kwaad in
zag, ze langs den Rijn naar de Noordzee te laten vlotten...
Hij reisde naar Bonn, en daar vielen zijn brandende tranen.
op Schumann's graf. Hij wist ook weldra waarom Hoffman_
von Fallersleben had gezonun
e An den Rhein, an den Rhein, geh nicht an den Rhein,

Mein Sohn, ich rate dir gut!
Da fliesst dir das Leben zu lieblich und fein,
Da wachst dir zu ,freudig der Mut! »

0 die uren van zalige verrukking die de gevoelvollejongehng heeft doorleefd aan den Duitschen Rijn! Op de
,hemelvaart van zijn zalige droomen vergat hij de wereld
en zijn lijden. Van Bonn reisde hij naar Frankfort bij Muller
en naar Wiesbaden bij Joachim Raff. Zijn ontvangst bij -den_
laatste was heel origineel. Raff was juist van zin zich onder
de handen van zijn Figaro » te zetten, toen. Tinel aankwam; in afwachting lei hij dezen zijn iongste werk terinzage voor. Na enkele minuten, — de schuchtere jongeling
had het nauwelijks gewaagd, een blik in de partituur te
slaan _keerde Raff terug en bestormde zijn bezoeker zOodanig , met allerhande vragen, zonder eens op een antwoord
te wachten, dat de bloode bloed m_et zijn mond vol tanden
stond.
Toch mocht zijn onthaal heel goedhartig heeten; daarbij
gaf Raff met guile gedienstigheid zijn bezoeker ,een gunstig-,
schrijven mee aan Mevrouw Betty Schott te Mentz, zoodat Tine}
met goeden moed - verder ging. Hij rekende Ytazich dan,00l ten,
plicht, toen hij den 17r November 1890, als gelauwerde meester,
bij de eerste Duitsche opvoering van _zijn « Franciscus ›> in
Francfort werd gevierd, op 't graf van_ Joachim Raff een
stil gebed te gaan. plengen. Van ' den
daar straks ver-
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meld, was nochtans niets gekomen. Deze daad van pieteit
is de uitdrukking van een Leitmotiv, dat als een gouden
draad door Tinel's leven loopt van kindsbeen af; zijn achting
voor de overheid, de eerbied voor zijn leermeesters. Niemand verstaat beter dan hij wat ze zegt, de bekende spreuk,
die Wagner in « Die Meistersinger » heeft neergeschreven
« Doch ehrt mir eure (dentschen) Meister,
Dann bannt ihr gute Geister! »

Toen Tinel thuis kwam schreef hij « Ik kom uit Duitschland, het schoonste van alle landen! »
In dankbaarheid aan den Schepper voor de gunst heni
bewezen, arbeidde Tinel altijd maar aan met rusteloozen
ijver; en, lijk we boven zagen, laadde hij nog zwaarder 'aster'
op zijn schouders bij 't sterven kort daarop van het hoofd
der familie. Maar ook de welverdiende belooning van zoo'n
volharding bleef niet uit. In 1877, werd aan Edgar Tinel,
toen 23 jaar oud, eenstemmig de prijs van Rome toegekend
met zijn cantate « Klokke Roeland » (voor solo's, koor en
orkest) op. 17.
't Is bekend dat er alle twee jaar in ons land een kampstrijd is om den zoogenaamden prijs van Rome; enkel componisten beneden 30 jaar mogen meedmgen. De candidaten
moeten een eerste proef onderstaan van twee dagen. In en
zeker staatsgebouw worden ze onder strenge bewaking in
verzekering gebracht, en gedurende die twee dagen moeten
ze op een bepaalden tekst een koor met orkest, en op een
gesteld thema een fuga schrijven. Om 't even hoe groot
het getal der candidaten is en de verdienstelijkheid van hun
werk, enkel zes worden tot den . eigenlijken kampstrijd toegelaten. Nu brengt men de uitverkorenen weerom achter
grendel en slot. Hunne koffers worden onderzocht en alle
mogelijke partituren en theoretische werken over muziek aan
kant gebracht. In Tinel's koffer vond men een boek... maar
't was de Navolging van Chris/us.
De mededingers krijgen een speciaal voor den prijskamp
gedichten tekst. En nu van den morgen tot den avond aan
't sjouwen ! Want binnen de 25 dagen moet alles af zijn.
Uit den aard van de zaken, lijk Tinel me eens verzekerde,
moet aan de produkten van die muzikale parforce-jachten
of wedrennen geen al te groot gewicht worden gehecht. Tinel
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wijst dan ook zijn prijs-cantate een ondergeschikten rang
Aan onder zijn werken.
Met niemands mogen de vrijwillig gevangenen gedurende
die 25 dagen in aanraking komen; men: bewaakt ze als galeiboeven. Al de brieven worden in tegenwoordigheid van al
de mededingers voorgelezen. Dat het er in « 't gevang »
nooit lustig op los gaat, moet men niet zweren. In Tinel's
tijd was dit namelijk het geval. Als de jonge toondichters
hun uitspanningsuurtje in den hof gingen doorbrengen,
lonkten ze dikwijls de schoone meisjes, die voorbij de traliedeur van het Palais Ducal gingen, heel vriendelijk toe. Een
van Tinel's makkers schoot onder de gloeiende blikken van
een jonge Duitsche in lichtlaaie \dam en Edgar moest Duitsche
liefdebrieven schrijven voor hem — een taak waarvan hij
zich met groote dienstvaardigheid kweet....
De gelukkige die den prijs behaalt, krijgt r6,000 frank
en daarbij nog de noodige som tot een opvoering van zijn
werk. Met dit geld moet hij drie jaar Duitschland, Frankrijk
en Italie doorreizen en over die kunstenaarsreizen een verslag
-in optima forma afleveren bij de regeering.
Weinige dagen nadat hij met eenparige stemmen den
prijs van Rome had behaald, huwde Edgar Tinel met de
dichteres Emma Coeckelbergh, die hem in den loop der
jaren zes zonen schonk. Aan haar heeft hij zijn rmeesferwerk
Godelieve opgedragen.
Onzen lezeressen zal 't niet zonder belang zijn, hoe Tinel
zijn echtgenoote leerde kennen. Een zekeren dag vond hij
een bundel gedichten, en zoozeer was hij er mede ingenomen, dat hij dadelijk naar Sint-Niklaas spoorde,,om de dichteres de toelating ie vragen, eenige harer geesteskinderen in
een muzikaal kleed te steken. Zoodra ze de ontvangstkamer
binnentrad, was 't geklonken met hem : « Deze of geene!
jubelde 't in zijn boezena. Hij vroeg de hand van het ineisje,
de ouders gaven hun toestemming, kort nadien vierde men
de verloving en op den I n September 1877 werd het huwelijk
ingezegend.
Hoe hoog hij toen als klavier-virtuoos werd geschat, bewijst
o. a. het volgende feit : Eens, toen hij, in 1876, naar Brussel
terugkeerde van een bezoek bij zijn bruid, vond hij een
draadbericht thuis van Georgina Weldon, de bekende vriendin
van Gounod. Ze gaf een weldadigheidsconcerto te Londen,
ten voordeele van haar weezenhuis ; onvoorziens was de
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-pianist belet; ten slotte vond Tinel de vraag in het telegram
rof hij niet wou op een week tijds zich voorbereiden tot het
uitvoeren in St. James Hall van een lange fantazie voor
piano en orkest van John Urich, een tot dan onbekend
toondichter. Hij nam aan en binnen. de 5 dagen leerde hij
het gansche concerto van bus/en en speelde 't met schitterende
virtuositeit en evenzoo schitterenden bijval.
Na zijn huwelijk rustte Tinel allerminst op zijn lauweren, tot nog toe scheen het hem dat hij eigenlijk nog
niets merkwaardigs geleverd had. Cook kreeg hij een onoverwinnelij ken tegenzin van virtuositeit en virtuosenloopbaan;
altijd hoopte hij vroeg of laat zich gansch te kunnen wijden
aan 't componeeren. Met vurigen ijver viel hij aan 't studeeren der meesterstukken van Bach, Beethoven. Schumann
.en Brahms, die hij noemt « de apostels van het ideaal ».
Sidderend van eerbied blikte hij op naar die heroen der
toonkunst; hij kon zich niet voorstellen dat ze konden
leven als gewone menschenkinderen. Wagner heeft hij eigenlijk nooit gestudeerd; hij blijft op zijn hoede om niet onder
Wagneriaanschen invloed te komen.
In zijn werk « Die Grenzen der Poesie und der Musk »
schrijft Dr. W. Ambros : « Das grosse Gesamtkunrstwerk,
diesen machtig zusammenklingenden Akkord, in welchen
die einzelnen Kiinste die Tone bilden, braucht man nicht
erst mit Richard Wagner als « Kunstwerk der Zukunft »
zu bezeichnen. Die katholische Kirche besitzt in der feierlich heiligen Pracht ihres Gottesdienstes dieses Gesamtkunstwerk seit Jahrhunderten. » Zoo denk t ook Tine!.
Laat ons dit nog in herinnering brengen. Nadat in 1873
Tinel de hoogste prijzen aan 't Conservatorium had behaald,
wou Brassin hem bij Wagner in de leer doen ; de schrandere meester zag immers wel dat zijn genialen leerling een
schitterende toekomst tegenblonk. « Les Classiques ont fini, »
sprak hij tot den jongeling; « un jeune compositeur-ne peut
se vouer qu'a Wagner ! » — « Welhoe! Dat is uw zienswijze, mijnheer Brassin? >> gaf hem Tinel bescheiden maar
vastberaden ten antwoord; « mijn meening is anders. Ik
zal bij Wagner niet gaan: »
't Is zooveel te meer bewonderenswaardig dat de geniale
componist reeds in Franciscus instinctmatig de Wagneriaansche muziektheorie op het -oratorium toepast. In zijn jongste werk, het muziekdrama « Godelieve », komt de partij
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die hij trekt van het Wagneriaansche systeem, zonder Wagne.
riaan te worden en door e i g ernscheppingskracht
geleid, nog duldelijker, op den voorgrond.
Laat ons een oogenblik terugkeeren tot de eerste jaren
van zijn- huwelijksleven; want dit maatschappelijk keerpunt
in zijn leven was gepaard aan een muziekaal.
Met zijn diep godsdienstig gemoed en zijn toondichtersziel gruwde Tinel van de smaakverkrachtingen in de kerkmuziek toen ter tijde — en nog nu — gepleegd. Hij droomde
voor die muziek een ganschen ommekeer en het uitroeien
van alle misbruiken. Gesteund op den Romeinschen cantus
planes en de contrapuntisten van de I 6 e eeuw, moet de
kerkmuziek, ook rekening houden met de eischen van de
moderne gamme, die even zoo goed als de kerktonen de'
innigste uitdrukking geven kan aan 't gebed van alle geloovigen. Daarin wijkt , Tine! af van de grondregels van 't Duit-4
sche << Cacilienverein » dat enkel het hell ziet in de oude
kerkmuziek.
Volgens Tinel dienen de volgende woorden van Richard
Wagner in acht te worden genomen : (Gi es. SChriften, Bd. 2.)
« Die menschliche Stimme, die unmittelbare Tragerin des
heiligen WOries, nicht aber der mstrumentale Schmuck oder
gar die triviale Geigerei in den meisten jetzigen Kirchen-stiicken muss den, Vorrang in der Kirche haben; ' und wenn
die katholische Kirchenmusik zu ihrer ursprunglichen Reinheit wiedergelangen soli, muss die Vocalmusik sie wieder.
ganz allein vertreten. Fur die notwendig erscheinende Begleitung hat das christliche Genie das wardige Instrument
J
erfunden,- das/ ist die Orgel. » /
Naar zijn doel streefde Tinel met de, krachtdadigheid
en de Nolharding, hem aangeboren. Nu hield hij zich bezig
met al de studies' betrekkelijk het specifieke vak van de
kerkmuziek ; zoo verwierf hij een grondige kennis van de
meesterstukken op kerkelijk-muzikaal gebied uit de 16 e eeuw.
In idit felt ligt het gpheim van de meesterlijke sternleiding, 'zoo dikwijls geroemd bij ,Tinel; van dit oogenblik
af straa4t ze uit al zijn werken, zoowel van wereidliiken als
geestelijlen inhoud. Wijlen Dr. Franz Witt, voorzitter van
algemeen Cacilia-verbond voor alle landen, waar Duitsch
wordt gesproken, 'gaf zijn hoogen dunk te kennen over
Tinel's 'stemleiding, toen hij ze als « Schreibweise a la J. S.
Bach » roemde; hij haast zich erbij te voegen dat het
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Tinel niet te doen is om een bloote assimilatie, maar dat
,de toondichter van eigen middelen leeft.
Met onvermoeiden ijver maakte hij zich voorts al de
kennis eigen, die hem nog ontbrak. Dan kwam hij eindelijk weer voor den dag met een rij werken voor solo, koor
en orkest en andere van den meest verschillenden aard.
Het eerste werk waarin zich 't proces van Tinel's ommekeer openbaart, is het mannenkoor « Vlaamsche Stemme 3,,
0p. 25. Veel andere werken volgden, waarop we terugkomen
zullen.
Ondertusschen was Tinel in 188i benoemd tot opvolger
van den befaamden Lemmens, die in 1878 de eerste bestuurder der te Mechelen door den Kardinaal opgerichte Belgische
kerkmuziekschool geworden was.
Onder Tinel's leiding steeg die school tot hoogen bloei
en indien zijn pogingen tot veredeling der kerkmuziek in talrijke kerken onvruchtbaar zijn gebleven, aan hem ligt niet de
schuld.
Hij had gedroonid de kerkmuziek in geheel ons land tot
dat te kunnen herscheppen wat zij moet zijn. Maar in den
loop der jaren zag hij dat hij zijn hart van dit ideaal moest
aftrekken en dat het hem alleen als componist geoorloofd zou
zijn voor de kerkmuziek iets wezenlijks te doen.
Tine! schreef theoretisch zijn grondregels neer in een
schitterende redevoering, die hij hield op het Congres te
Mechelen in 1889 (1), en later in een verslag over kerkmuziek,
-dat hij op verlangen van de Romeinsche Ritencongregatie
in 1893 opstelde. In 1889 was van hem reeds een handboek
verschenen over 't wezen en de uitvoering van den koraalzang
Aan 't slot van dit werk heeft hij zeer opmerkenswaarde
geplaatst.
ook voor leeken
,aphonsmen
Al de eerstelingen van Tinel zijn in Duitschland al
vroeg besproken geworden door Albert Hahn in « Die
(Konigsberg, 16 Nov. 1878 en 8 Nov. 1879).
Tonkunst
In denselben, zegt Hahn, tritt die Neigung zum Beschaulichen und Wehmutigen hervor. » Die werken volgen hier :
Een lied, zonder opusgetal; op. I, 4 Nocturnes pour chant;
op. 2, 3 Morceaux de fantaisie pour piano; op. 3, Scherzo

(i) Gedrukt in de Eirchenmusikalische Vierteljahrsschrzft, 18920

aft. IV, bl. 171 en vlgg.
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voor klavier; op. 4, 3 Liederen ; op. 5, Quatre Melodies;
op. 6, Deux Melodies; op. 7, Twee pianostukken (ImpromptuValse et Chanson); op. 8, Zeven Liederen en Gezangen;
op. 9, Klaviersonate; op. 1o, Schilflieder von Lenau; op. II,
Lieder- der Sehnsucht von Lenau; op. 12, Veertien oudVlaamsche rninneliederen van Hoffmann von Fallersleben;
op. 13, Vier Drinkliederen ; op. 14, Au Printemps (5 pianostukken).
Ze zijn met uitzondering van op. 5, dat in 1875 verscheen en op. 2 in 1876 uitgegeven, gezamenlijk door de
firma Schott te Brussel bezorgd. De jonge componist had
de ,grootste moeite gehad om zonder kruiperij den ,uitgever
te bewegen tot ontferming over zijn stukken ; het kwam er
enkel van, op voorwaarde dat Tinel zich verbond veertig
exemplaren van ieder werk zelf aan te koopen. Dat er in
zulke omstandigheden van geen honorarium hoegenaamd
sprake kon zijn, is zoo klaar als de dag. Met de werken
die volgden op op. 17, dus' op zijn prijscantate van Rome,
had Tinel nog niet eens dat... geluk. Al zijn pogingen leden
schipbreuk : geen enkel uitgever wilde nog « aanbijten v.
Voortaan werken al zijn handschriften met « eerbiedigen
dank » teruggezonden. — Nu bleef den troostlooze nog een
reddingsanker : Duitschland, het land der muziek.
« 0 Land, o , Land so hoffnungsgrim,
0
o Land, wo bist Du ? »

Alles te vergeefs ! Ook bier geen onderkomen! Allebemoeiingen bleven vruchteloos. Ten slotte, na herhaald
gevraag, besloot in 1885 de firma Breitkopf en Hartel
proeve te nemen met eenige van zijn piano-stukken, ofschoon
ze al de werken had afgewezen, die de toondichter na
op. 17 had vervaardigd en hun ten onderzoek gestuurd.
Zoo kwam, het dat op. 32, « Bunte Blatter, » na op. 17
verscheen. Acht jaar vruchtelooze pogingen lagen daartusschen!... Toch kon dit werk ' niet volstaan om' Tinel een
blijvende plaats in te ruimen in 't archief van Breitkopf en
.Hartel. Nadat hij met den Leipziger uitgever in verbintenis was getreden, gaf Schott nog den « Jubelmarsch uit,
op. 3o, een vierhandig klavierstuk, en ook het mannenkoor
Aurora, door Tinel voor den internationalen zangwedstrijd
te Mechelen in 1886 geschreVen. Op eigen kosten ondernam de toondichter de uitgave van zijn « Marialiederen
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op. 34, van zijn « Motetten » op. 31, van zijn « Te Deum » op. 26,,
en horribile ‘./ ook de klavierpartituur in drie talen van
zijn « Franciscus. »
Nu echter namen de zaken een plotselingen keer. Het
oratorio Franciscus werd in 188, den 22" en 28en Oogst, met
het orkest van de Brusselsche hofopera, op de kosten van
't bestuur der stad Mechelen uitgevoerd, onder persoonlijke leiding van den toondichter. Ongehoord was de bijval.
Na de uitvoering hoorde ik Peter Benoit tot Alfons Lemaire
uit Antwerpen zeggen : « Ik heb mijn meester gevonden.
In Januari en Februari 1889 hadden te Brussel nog vier
achtereenvolgende opvoeringen plaats in de Concerts populaires,
onder leiding van Joseph Dupont en ook in den Muntschouwburg 1). Zoo schitterend was de uitslag dat de firma.
Breitkopf en Hartel onmiddellijk het gansche Franciscus-materiaal aankocht : de gegraveerde platen der reeds gedrukte
klavierpartituur, het handschrift van de orkestpartituur, alle
uitvoeringsrechten, en gansch den inbuidel, sluimerend in de
portefeuille van den meester, daarbij.
Den 17" November 1890 was het de eerste opvoering
van Franciscus in Duitschland, te Francfort aan den Mein, door
Dr. B. Scholz. De Joden en Protestanten waren nog geestdriftiger in hunne bewondering dan de katholieken. De onbekende
van gister was eensklaps een beroemdheid in Duitschland
geworden. Van Francfort uit begon het werk zijn zegetocht.
Te Aken (3 maal), Amsterdam, Annaberg, Antwerpen, (2
maal) Augsburg, Baltimore, Bazel, Berlijn (4 maal) Bernburg,
Biberach, Birmingham, Bonn, Boston, (2 maal) Bremen,
Breslau (3 maal) Brieg, Briinn, Briinswijk, Cardiff, Chicago,
Cincinnati, Crefeld (c maal), Dantzig (2 maal), Darmstadt,
Dessau (2 maal), Dortmund, Dresden (3 maal), Dublijn,
Duisburg, Diisseldorf, Elberfeld, Essen (2 maal), Francfort
(3 maal), Freiburg (2 maal), Geneve, Gladbach, Glogau,
GOrlitz, Gumhinnen, Hamburg. Hannover, Herford, Hildeshelm, Hirschbc, g, Insterburg, Kassel, Keulen, Knigsberg,

(i) Dat de onafhankelijke Joseph Dupont, die toenmeals bestuurder
en orkestmeester van den Muntschouwburg was, _Franciscus (wel niet
met kostumen, maar toch en guise de representation) voor de abonnês
liet uitvoeren, kostte hem korten tijd daarna zijn plaats. « 11 voulazt
clericaliser la Monnaze, > klonk het uit den mond der Logie-Broeders.
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Kopenhagen, Leeds, Leipzig (3 maal), Liegnitz (2 maal),
Liverpool, Ludwigshafen, Link, Maagdeburg, Manchester,
Mannheim, Munchen, Munster maal), Nymegen, NewYork, Neurenberg, Offenbach a. M., Praag, Pesth (2 maal).
Posen (2 maal), Regensburg, -Ite va I, Riga, Rotterdam,
Schwerin ( 2 maal), Sint-Gallen, Solothurn, Straatsburg,
Stuttgart (2 maal), Tilsitt (2 maal), Trier, Weenen, Wolverhampton, Wurzburg, Zurich (3 maal) en nog in een twintigtal
andere steden werd Franciscus uitgevoerd. Een echte triomf
overal! Voor de eischen aan. genen kant van den oceaan is
een Engelsche klaierpartituur vervaardigd. Ook zag reeds een
tekstboek het licht in 't Hongaarsch. Viermaal vergastte
Berlijn zich aan dit werk, uitgevoerd onder de leiding van
den uitmuntenden orkestmeester Siegfried Ochs. Op Sinksen
1894 kwam het in Aken aan de beurt op 't « Niederrheinische Musikfest », een onderscheiding die nog nooit aan
eenen Belgischen componist te beur't viel.
De bekende schrijver van 't beste werk over Richard
Wagner, P. Th. Schmid S. J. ( 1),' schreef over Franciscus
reeds in 1889 in de « Stimmen aus Maria-Laach 't vol=
geride : « Das Werk erweist sich als eine epochemachende Erscheinung auf musikalischem Gebiet, ein Stuck
warm pulsirenden Lebens, ein Tongebilde von hOchstem
Reichtum orchestra ler und vocaler Klangwirkung, ein mit
eigenem Geiste durchdachtes und dem reichhaltigen Vocabular eigener harmonischen und melodischen Wendungen
geschmiicktes Bild. Die Leitmotive sind schOn, sie sind biegund schmiegsam, sie sind so interessant, dass sie unter zahlreichen Gestalten immer wieder aufs neue fesseln und in das
Auge stechen, wie ein schillerndes Prisma. »
Een doordringende muzikale kritiek van het meesterstuk
zou niet passen in 't bestek dezer schets. Dezen, die nog
't geluk met hadden Franciscus te hoordn, verwijzen we naar
de uitvderige bespreking, verschenen in de verzameling <, Der
Musikfiihrer van Bechhold, met talrijke muziekuittreksels
daarbij. Ook de protestantsche criticus Martin Krause is
daarover lezenswaard. Kortheidshalve zullen we uit deti laatste
slechts eenige zinsneden knippen :

(I) Das Kunstwerk der Zukunft und sein Meister Richard Wagner,
Fleiburg, Herder, 1885.
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« Franz Liszt hat einst ein leeres Blatt der Kunstgeschichte mit einer prophetischen Ueberschrift versehen, die
man in die Worte fassen kOnnte : « Die Wiedergeburt des
'Oratoriums aus dem Geiste des musikalischen Dramas. >> jetzt
ist der gekommen, welcher berufen ist, das _Blatt auszufiillen,
ein Genius, welcher der Welt Neues zu verktinden hat :
Edgar Tinel, der Componist des « Franziskus. » Kuhn fasste
er Alles zusammen, was Jahrhunderte lang in der Form des
Oratoriums erreicht worden war, nicht mit dem Fanatismus _
des Reformators Bestehendes zertriimmernd, sondern es dem
Neubau nutzbar machend.
Was den Gegenstand betrifft, so war Tinels Wahl die
beste, beeinflusst von seinem genialen Instincte, der doch
alien Gegenbeispielen zum Trotz, das herrliche Ziel trifft.
Geboren wurde seine Musik aus dem Geiste des musikalischen Dramas. Jene Mischung von objectiver Schilderung
und subjectivem leidenschaftlichen Empfinden, wie wir sie
in Wagners Werken antreffen. charaktcrisirt auch die Musik
Tinels. Aber die Mischung ist reiner als bei Liszt. Das
Oratorium hat sich bei ihm nicht verweltlicht, wohl abet
vermenschlicht. Tinel ist eine kerngesunde, musikalische
Natur. — Ganz frappant ist die Behandlung jener Stelien,
die das Uebelirdische in das Stuck hineintragen ; sie sind weit
entfernt von jener Sauselei, welche meist die Schwindsucht
der Erfindungsgabe verdecken muss. Zeugen sie nicht von
einer merkwurdig kraftvollen Gesinnung und Empfindung,
von einem Stolz des Gefiihls, der sich als Sohn Gottes
betrachtet ? Ein Tongedicht wie der Sonnengesang ist eine
Erquickung in unserer schwachherzigen, mattfahlenden, falsch
empfindenden Zeit, ein fruchtbarer Tau, der scheinbare EinOden der Kunst neu zu befruchten imstande ist. Das urgesunde
Wesen Tinels zeigt sich auch in dem Festhalten der TonaEtat, im Vermeiden aller weltschmerzlichen Chromatik.
Seine natiirlich sich bietende Polyphonic gehOrt zum
Ganzen wie der Ast zum Stamme. Bezuglich des Recitativs ist
'Tinel auch v011ig Reformator. Er beseitigt mit genialer Kraft
jene sussliche, unrythmische Wimmerei uber tremolirenden
Streichinstrumenten und weist die recitirenden Stellen dem
Mannerchor zu. — Auch Tinels Orchesterbehandlung iiberbrackt die scheinbar unausfeillbare Kluft, welche das alte Oratorium vom neuen trennt. Mendelssohn neigte noch zu sehr zur
Verehrung des Alten, bei Liszt verliert sich der kirchliche Styl
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volistandig. Tinel dagegen Mgt 'der Kraft der Alien, ohne
stillos zu werden, die Farben des modernen Orchesters
hinzu. Mann kann sich an dem Klange dieser ' Mischung
gar nicht satt hOren. Die Behandlung des Chores ist auch
geradezu genial; was er -hier leistet, steht ganz eir zig da.
—' Mit Freude , und Stolz darf man 'es constatiten, dass
das Publicum die Grosse der Erscheinung des neuen Genius
wohl zu schâtzen weiss. Heutzutage ist man glucklicherweise
in _Deutschland darilber hinaus, erst mit dem Todestage
eines Kiinstlers seine Verherrlichung zu beginnen und das,
deutsche Volk versteht auch auslandische Grosse volt und
ganz zu wurdigen. »
Een enkel verwijt is den beroemden meester door eenige
vakbladen gedaan : Ze noemen Tinel « ein verkappter
Operncomponist. » Deze kritiekers hebben den nagel op den
'kop geslagen. Op het tooneel zal Tinel al zijn gaven
ontwikkelen.. Daarom ook 'componeerde hij, door zijn genie
geleid, na Franciscus een Muziekdrama. In Januari 1894
schreef Tinel hieromtrent een brief aan een muziekkritikus
in Hamburg, die ons door dezen welwillend ter hand is
gesteld en waaruit we hier 't volgende laten drukken, nogdoor geen enkel orgaan der pers gemeld :
« Ich arbeite jetzt an einem fur die Biihne bestimmten
Musikdrama in drei Aufz-agen, --,-- k eine s. g. ge istl ich e
0 p e r! — welches das an dramatischen Situation en und
tieferschatternden Momenten reiche Leben der in Flandern
verehrten Heiligen Godoleva von Ghistel schildert. Ich habevor, noch andere Heiligenleben zu behandeln. Sind doch,
vom rein menschlichen Standpunkt aus, die erhabenenGestalten
des rOmischen Martyrologiums noch ein toter Buchstabe!
Und meiner Meinung nach, ist es wenigstens ebenso interessant, wahren Begebenheiten ( aus dem Leben historischer
PersOnlichkeiten von seltener moralischen Grosse zu folgen,
als sich far die Gebilde einer oft ungesunden octet wenigstens
iiberspannten Fantasie zu begeistern. >>In zake van kleinere kodrwerken met orkest schreef
Tinel nog het lyrisch gedicht « Kollebloemen » (woorden
van Pol de Mont), dat opgevoerd werd te Brussel; Leuven
(2 maal), Berlijn (2 maal), Brugge, (2 maal) Francfort a. - d. M.,
Kopenhagen, Liverpool, Cardiff, Chemnitz, Gotha, Neurocle
enz.; de ballade « Drie Ridders », orkestbeelden nit den
k< Polyeucte » van Corneille, die men te Brussel (2 maal),
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Antwerpen (3 maal), 's Gravenhage, Berlijn, Dresden, Chemnitz, Miihlhausen , Oldenburg, New-Brighton, Liverpool,
Pittsburg, New-York, enz. heeft gehoord. Klaviersonaten
en andere pianostukken, een wonderschoone orgelsonate,
— die Dr. Reimann als welkomstgroet aan den meester, bij
zijn triomfantelijke ontvangst in de « Berliner Philharmonie
meesterlijk voordroeg, — kwamen ook uit zijn pen. Verder
talrijke liederen op. 16, 22, 28, 38, 40, 42, met een Duitsche
vertaling erbij, mannenkoren, b. v. de XXIXe en de VIe psalm,
de laatste als prijskoor voor den internationalen zangwedstrijd
te Keulen 1891; nog Adventliederen, Geeste%'ke Gezangen en
Marialiederen voor huis en concerto enz. Als toondichter
van kerkmuziek leverde hij verschillende Motetten, een.
Alleluia, een Communie-lofzang, een prachtige Missa in honorem B. M. V. de Lourdes, voor 5 stemmig a capella koor, die
zich, lijk al de werken van Tinel, door meesterlijke stemleiding kenmerkt en als toonbeeld in het slag een nieuw
tijdperk opent van de kerkmuziek. Over die mis zegt de
evangelische schrijver Dr. Max Seiffert Dal is echte kerkmuziek, en zulke meesters in 't yak mogen de protestanten
aan de katholieke Kerk benijden. »
Verder gaf ons Tinel al wat verheven en grootsch is
in zijn Te Deum.
Dit Te Deum is een dankhymne in den vollen zin van
het woord. Tinel componeerde het nadat hij in 1883 van
den rand van 't graf was teruggekeerd. In de maand September
overviel hem een schrikkelijk lijden. Hij moest een gevaarlijke
operatie onderstaan; den getrouwen zoon der Roomsche
Kerk werden de Sacramenten der stervenden toegediend.
Men vreesde het ergste met hem. Maar deze man was
geroepen door de Voorzienigheid om groote dingen te doen.
Hij genas in zoo ver, dat hij weer zijn bezigheden kon
opnemen van bestuurder der Kerkmuziekschool, die hem
zoo nauw aan het hart ligt. 't Was een gejubel onder zijn
talrijke vrienden en vereerders dagelijks waren ze gedurende
zijn ziekte in menigte naar zijn huis gestroomd om te vernemen
hoe hij het stelde.
Een jaar later herviel hij. Een nieuwe operatie was
noodig. (I) De arme lijder werd letterlijk doorboord, niet met
(I) October 1884.
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het vlammenzwaard der liefde, lijk zijn Franciscus, maar met
het bistouri der heelineesters.... Op den koop toe sloeg de
gapende wonde in 't kwaad.
Maar ook ditmaal overwon zijn gezpnd gestel. Toch
keerden de krachten niet weer. 't Vel over de beenen, met
holle oogen en uitgemergeld gelaat, ging hij toenmaals als
een wandelend ,geraamte onder den last van 't leven gebukt.
Midden in zijn ellende dacht hij er nog aan, de ellende
van anderen te verzachten. In den herfst van 1884 ging
van een toondichters-commissie van alle denkwijzen een
oproep uit aan muziekminnende Duitschland om een
eerefonds te stichten aan den behoeftigen halfblinden
grijsaard, Theodor Kirchner.
Altijd was Tine! een van de vurige bewonderaars van
dien meester. Hij trad in verbinding met het Duitsch, comae
om als officieele vertegenwoordiger daarvan in zijn vaderland
op te' treden. Al'hoewel hij toen nog in zeer bekrompen
toestand leefde, liet hij op eigen , kosten verschillende honderden exemplaren drukken, waarin hij zijn vrienden, bekenden
en vakgenooten de zaak ter harte lei; hij schreef zelf , de
adressen en stelde zijn eigen naam aan 't hoofd van de lijst
met een aanzienlijke bijdrage; de inschrijving bracht een
fraaie sore op.
Eenige maa,nden nadiep. componeerde hij de « Bunte
Blatter » en droeg ze op aan Th. Kirchner. Hij meende
toen niet lang genoeg meer te leven om de proeven zelf te
verbeteren .. .. « A's Kirchner Ilr 6 van mijn « Bunte Blatter » zal overzien, dacht hij, \ zal hij wel merken dat ik daarin
mijn eigen begraving heb bezongen. » Nr 3, 5 en ' 6 van dezen
bundel pianostukkeh zijn van ,'t schoonste — 't zij in 't voorbijgaan gezeid — wat de moderne pianoliteratuur aanwijzen
kan.

God had zijn uitverkorene door het lijden beproefd en
hem zijner waardig bevonden. Nogmaals had de godvruchtige
meester in den vorm van drie motetten een dankoffer gepleegd. Thans beloofde hij een groot werk te schrijven, zoo
de goede God hem de voile gezondheid terugschenken,
wOu. In den loop van 1886 verklaarde hem de geneesheer
dat, zoo hij hield aan zijn leven, een der d e operatie
noodzakelijk was. De uitslag kon echter niet worden verzekerd. Met zijn gewone wilskracht was Tinel tot alles bereid;
inaar v66r alle zaken moest hij zijn Franciscus t'einde brengen.
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Al het overige vergat hij en hij componeerde maar voort,..
Na een, jaar was het stuk afgemaakt, en toen Tinel zich
dan weer ter beschikking stelde van de geleerde faculteit
was de operatie ..... onnoodig geworden. Tinel heeft een
groote godsvrucht tot de Allerheifigste Maagd Maria ; alle
dagen bidt hij zijn rozenkrans. Hij schrijft zijn genezing toe
aan de voorspraak van 0. L. V. van Lourdes. Voor hij
Franciscus » begon, in 1865, deed hij doodzwak een bedevaart naar heur heiligdom. Niemand is in staat het geluk en
de godsdienstige geestdrift te schilderen, die hij ginder gevoelde. Daar ter plaatse schreef hij de heerlijke « Marialiederen.
Miraculeus genezen nochtans deed hij te Lourdes niet, en
de krachten kwamen niet \Neer. Maar hij ging voort met
bidden, en twee jaar later voelde hij plotselijk nieuw bloed
door zijne aderen stroomen. Levensmoed sprankelde weer
uit zijn helder oog ; hij werd gezonder en krachtiger dan
hij ooit in zijn leven geweest was. Tenger schijnt het hulsel,
ja; maar het bergt een kerngezond gestel : gestaald en verjongd is het door de hevigste stormen heengegaan.
Tinel had in '81 zijn edele moeder verloren. Maar nog
v66r hij dit pijnlijk verlies onc l.erging, schonk de Voorzienigheld aan zijn ziel, die de moederliefde niet missen kon, een
tweede moeder in den persoon van Juffrouw Constance
Teichmann (i). Hooge vereering viel die waarlijk groote vrouw
vanwege den meester te beurt; aan haar droeg hij zijn
Franciscus op. Een lelietak versiert haren naam op het titelblad...
Dit over den kunstenaar. We wenschen thans verder den
mensch te bespreken vooraleer we overgaan tot Tinel's jongste
werk, zijn « Godelieve ».
Die zulke hartroerende tonen kan dichten, is niet enkel een
door God bevoorrecht genie en een diep godsdienstige natuur :
ook een edel mensch moet hij zijn. Daarom is bij Edgar Tinel
de kunstenaar van den mensch onafscheidbaar. Deze verdient,
ook zonder de kroon,waarmee zijn genie hem siert, grenzeloozen
eerbied. Die dat fijngesneden aangezicht beziet, gevoelt onmiddellijk wat riik zieleleven er verborgen moet liggen achter dat
heldere denkersvoorhoofd, achter die sprekende, glanzende
(I) De « Engel van, Antwerpen », aldaar overleden op den
mn December 1896.
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oogen, waarin soms een traan perelen komt. In dat tengere
lichaam klopt een warm-voelend, hart en de kunstenaarsziel trilt
als een ZEolus 7harp onder den adem van 't gevoel, Eer en
them hebben , hem niet bedorven. Van zijne hooge roeping
-bewust zonder zelfbehagen, waardig en toch bescheiden, heeft
Tinel een natuurlijk, open wezen.
Een dwarsdoor eerlijke natuur, vast van karakter en de
waarheid beminnend tot in het kleinste, kan niets hem
beletten naar zijn voile overtuiging te spreken -en te handelen.
Van alle reclame is hij gezworen vijand. Wordt hij door
,a• interviewers vervolgd, dan antwoordt hij met een humoristische lachje : « Dites seulement que je suis un drOle
-de coco!
Tinel is een dichters- en denkersnatuur. Zijn beeldrijke fantazie, die voor alles de eigen uitdrukking vindt,
zijn geestigd zijn tiniverseeie kennis en zijn vurig
woord, maken hem onbetaalbaar in den omgang. Bevindt
hij zich echter met menschen voor wie hij geen sympathie
voelt, of die hem niet begrijpen kunnen, dan kan hij uren
lang zwijgen. (I) Ook is hij van, 't irritabile genus, een
eigenschap, alle groote genieen gemeen; maar in den grond
is hij zachtmoedig en goed jegens ieder. Lijk alle menschen,
die werkelijk edel zijn en groot, heeft- hij een kinderlijk
,gemoed, en ondanks alle ontgoochelingen en wederwaardigheden heeft hij toch het geloof in de menschheid bewaard.'
Hooghartig en zonder eigenliefde, heefthij zich nooit gewroken aan' zijn medemenschen over het onrecht hem zoo
vaak aangedaan. Zija geloovig hart is lijk dat van den H.
Franciscus, Tine! is van de derde orde —, met liefde
voor de menschheid vervuld. Dit wil niet zeggen, dat hij geen
blijken heeft gegeven van vaardigheid in 't afweren van
onbillijke aanvallen.
De gevierde meester heeft buiten het schoon getal van
zijn vrienden en geestdriftige aanhangers, de eer door een
zeker soort partijmannen om alle mogeli.jke redenen doodgezwegen te worden. Onafhankelijk van karakter, gevoelt
'Tine! het diepste misprijzen voor klieken en kapellen. Met
een Olympisch voorhoofd gaat hij zijn weg ondanks keffers
slechts de vrees des Heeren
èn kniezers; rustig en lustig

(I) Zich uitzwijgen zooals R. Schumann zou zeggen.
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in 't hart — streeft hij voort naar zijn doel. Velen is dit een
doorn in het oog; en van een beroemden Belgischen loondichter moest hij eens hooren : « Aussi longtemps que vous
n'aurez pas rompu avec Rome, vous ne ferez rien de bon. »
Tinel bekommert zich intusschen niet een zier om partiitwist. In 1889 werd hij tot opziener van de Belgische
muziekscholen benoemd, en in 1896 riep hem Vlaanderen's beroemdste zoon, F.-A. Gevaert, naar 't Conservat)rium van Brussel, als opvolger van Ferdinand Kufferath
in contrapunt en fuga. De schitterendste leerlingen verlaten
-ieder jaar zijn klasse. Toch blijft Tinel ook bestuurder van
de school voor kerkmuziek te Mechelen; daar leidt hij in
zijn stale woonst een ingetogen leven aan kunst en familie
gewijd. « Drie zaken, zegt hij dikwijls, moet ik hebben, om
gelukkig te zijn : de arbeid, het gebed en mijn pijpke. »
Wat echter zijn teeder vaderhart vreugde schenkt zonder
-maat, is de jubelende vreugd van zijn kleinsten, als hij hun
telken jare den On December, in St. Niklaas verkleed, een
bezoek brengt; of nog als hij hen op voorstellingen vergast
met de tooverlantaarn ; of — last not least — als hij hun
het Reuzenmotief uit Franciscus voortoet, namelijk de solo
voor fagot, die de <c Ballade der Armoede » voorafgaat.
Rusteloos werkend, guilt hij zich slechts per uitzondering
een uurtje praats met een vriend. Maar dan gaat het er
ook bij den « eedlen bruisschaert » en fijne Havanasigaren lustig op los. Tinel is dan, lijk altijd en in alles,
geheel aan zijn bezigheid, en geest en vernuft vonkelt op _lijk
het borrelend nat.
Zal ik het verklappen, lieve lezer, of Tinel liever oesters
verorbert of kaviaar, ganzelever of zwaluwnesten, dat zou
toch te zeer op een Mascagnibaalsche reclame gelijken en
't zou te schril een wanklarik maken met des meesters wezen.
Moge Tinel ons nog talrijke werken schenken met paarlen
en diamanten bezaaid, die onschatbaar zullen blijven van
waarde, ook _ dan als het sterfelijk hulsel van den Meester
allang zal zijn vergaan! Mogen den edelen Meester intusschen
nog lange gelukkige levensjaren weggelegd zijn! (i)

(I) Het tweede gedeelte van dit opstel zal de uitvoering van Gode-

lzeve te Leuven behandelen en verschijnt de volgende maand.
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LUCIS ANTE TERMINUM.

De stille lucht hangt weer
het wijde Westen rood
en stervend zwijgt de, dag
al zijn geruchten dood.
't Wordt ruim en eenzaam, en
de reken boomen staan
heel ver met lichten mist
en stilligheid omdaan.
In zware ruste alom
de hoeven, lijnen hard,
op al dat avondrood,,
hun' groote plekken zwart;
gehurkt zoo zitten ze in
hun wijde velden neer
en deinend koren wiegt
ze in slape weg en weer.
Het dorp rust. En het yolk
ligt voor zijne open' deur,
en aamt met de avondlucht
den veien zomergeur ;
men babbelt stil, terwijl
de kinders in het zand
schoon' hofjes bouwen en
weer breken overhand.
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De zonne is weg, alom
de wijde lucht ontroodt ,
de schemer doffelt 't licht
in zijnen grauwen schoot,
en geen geruchte meer
de aanstaande nacht bedriegt,
als 't zingen van een' vrouw
die nog haar kinders wiegt.
CAESAR GEZELLE.

(Heule-Watermokn) 2 1-6-190 1.
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DE OPVOEDING EN DE TOEKOMST VAN DEN
GODSDIENST (I).

De Geest is het, die levend maakt ;
het vleesch is van geen nut. De woorden, die ik tot u gesproken heb, zijn
geest, en leven.
JOAN. VI, 64.

is het leven in en met God door Jesus
Christus : hoe s'terker, hoe reiner, hoe liefdevoller
het leven, des te hooger en te heiliger de godsdienst.
De Heiland kwam opdat de menschen het leven zouden
hebben en het overvloediger zouden hebben. In Hem wordt
het leven van den Opperste veropenbaard. Hij heeft aan
de wereld een juister begrip van de waarde des levens, van
deszelfs heiligheid, beteekenis en doel gegeven dan zonder
Hem mogelijk was. Zijne woorden_ zijn geest en leven, het
prediken en in 't werk stollen des levens. Zij die Hem kennen.
en beminnen worden verfrischt door stroomen van levend
water, zij die Hem volgen hebben het licht des levens. Hij
is de weg, de waarheid en het, leven. Heel Zijn arbeid is
ten gunste des levens. Hij geeft aan de blinden het gezicht,
de spraak aan de stommen, kracht aan de zwakken, moed
aan de .hopeloozen, geloof aari de twijfelenden, vergiffenis
a an de zondaren. Hij legt zijn leven neer, opdat de menschen
het onsterfelijk leven zouden verwerven, Hij is de verrijzenis
ODSDIENST

(I) Sermoen gepredikt in de Jesuskerk te Rome den 2I n Maart
1900, vertaald door M. K. De Bruyn. Over Z. D. H. Mgr. Spalding,
bisschop van Peoria in Illinois, zie de nota van Mgr. Abbeloos in Dietsche
Warande en Belfort, 5900, bl. 664-665.
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.en het leven en zij die in Hem gelooven, al zijn zij dood,
2ullen leven. Voor geheel het menschelijk geslacht is Hij het
levensbeginsel. Hij beantwoordt den diepsten roep van
menschen wezen, dat naar leven en vrijheid streeft. Het
hoogste leven is het hoogste dat wij kunnen kennen. Het
is volmaakte macht, kennis, goedheid, schoonheid, liefde. In
God wordt het als drievuldigheid veropenbaard; op aarde
'verschijnt het als eene deeling in drieen. Het is het planten-,
dieren-, menschensleven-; het is lichamelijk, verstandelijk,
zedelijk. Het veropenbaart zich in geloof, hoop, liefde; in
kunst, wetenschap en godsdienst, in den eenling, in het
huisgezin en in de samenleving. Al wat waarde heeft ontleent
>deze waarde aan 't vermogen dat het bezit van het leven
te onderhouden en te ontwikkelen, en de belangrijkheid der
instellingen is in evenredigheid met dezer invloed op het leven.
Leven, meer leven, immer toenemend leven is het einde;
zooals volstrekt oneindig leven de oorsprong en het begin is
van alle dingen. Al het overige is enkel een middel. Eene
ziel die denkt'en handelt in het licht van gedachte en. liefde
is meer dan een heelal van zonnen en dwaalsterren zonder
bewust leven. Van daar dat stoffehjke vooruitgang slechts goed
is in zoover hij geestelijke doeleinden dient. De wereld bestaat
voor den mensch, en de mensch bestaat opdat hij God
moge kennen en beminnen, en daarbij onophoudend groeien
in macht en levensbekwaamheid, meer en meer het- eeuwige
en alvolmaakt wezen gelijk wordend, door wien en in wien
,en voor wien hij moet leven of anders vervallen en vergaan.
Het groeien is derhalve • de wet van 's menschen leven.
Hij moet blijven groeien, wil hij zijne- levenskracht
verliezen : en naarmate hij zich ontwikkelt, moeten de instellingen waardoor zijn leven wordt onderhouden en gevoed,
beantwoorden aan zijne toenemende behoeften. Daar hij, om
te !even, zich moet kunnen vernieuwen en bijgevolg veran=
deren, moet de Omgeving waarin hij geplaatst is, zich naar
,zijne wassende noodwendigheden schikken en derhalve veranderen. Daar God aan zijne Natuur het vermogen geeft
van zelf-vernieuwing, is het ongelooflijk dat hij dit vermogen
zou weigeren aan zijn hoogere geestelijke schepping.
Groeien is ontwikkelen, en het algemeene middel dat
God ons gegeven heeft om ons wezen te ontvouwen en te
versterken is de Opvoeding. De edelste personen, de edelste
rassen zijn deze die de beste opvoeding genoten. Zelfs de
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godsdienst, de aanbidding van God in geest en waarheid,
kan slechts door de opvoeding worden in stand gehoudenc,
Door Zijne daden en Zijn onderwijs, door Zijn lijden en
sterven, stichtte Christus het rijk des hemels. Hij gebood Zijnen
Apostelen te gaan en alle menschen te onderwijzen, nadat
Hij hun eerst getoond had dat zij alleen ware apostelen
en onderwijzers konden zijn door elkander te beminnen,
door alle menschen te beminnen, door de menschelijke
voimaking te beminnen : Gods beeld in de ziel. Het geheini
der macht ligt in de opvoeding, in de opvoeding die het
verstand versterkt en verlicht, die het hart reinigt en vertu
breedt, die het vormt en bevestigt. Om goed opte voeden, moeten wij de diepten van 's menschen Weze n
raken; wij moeten tot hem ,spreken in innerlijke schuil 7
plaatsen, waaruit geloof, hoop en liefde- spruiten, waar God
tegenwoordig is en smeekt. Wij mogen niet op oefeningen,
hoe aanbevelenswaardig ook, de ineesten nadruk leggen;
niet op gebPuiken, hoe eerbiedwaardig ook ; wij moeten ons.
meer tot geest en hart wend-en, dan tot de zinnen en deverbeelding meer tot de rede dan tot het geheugen, tot
den geheelen mensch, zoo ge wilt, maar nooit tot de redeneerkracht alleen.
De waarheid, die I ons niet alleen vrij maar ook steik
en beminnend rnaakt, is geen dood iets. Ze kan niet van
opschriften voorzien en, als de voorwerpen van een muzeUm,
weggelegd worden. Zij is geene verzameling van formulieren
of een stel van regels, zij is leven, het leven der ziel ; zij
is leven en schoonheid en goedheid. Zij is hetgene waardoor wij leven, en alleen door haar te beminnen kan men
haar bezitten. Willen wij wel opvoeden, willen wij de menschen
Kristelijk - maken, wij moeten hen niet alleen in alles God
leeren zien, maar hen leeren medegevoelen met alles wat
Hij gemaakt heeft en maakt : wij moeten hen bekwamen
om Zijne tegenwoordigheid niet alleen waar te nemen en
te gevoelen in de gedenkteekenen en daden van het verleden, maar vooral in den moed, de wijsheid, de kennis, de
liefde en de macht dergenen die met en rondom ons leven
en werken. Om katholiek te zijn, moeten wij al wat waar
en goed is aanvaarden en er ons in verheugen. Niet enkel
onze vrienden, ook onze vijanden moeten wij beminnen
wetende dat ook zij, langs wegen buiten onze waarneming,
-den goddelijken wil helpen vervullen. Geen menschelijk
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wezen weet genoeg, of bemint genoeg, of hoopt of gelooft
,genoeg, of is gelukkig genoeg. Werpen wij ons dus, zonder
vrees of mistrouwen, in den grooten wereldstrijd voor waarheid, rechtvaardigheid en rechtschapenheid; doen wij wat
in ons ligt om de menschen Kristelijk te maken, om het
rijk des hemels nader te brengen; leeren wij alien inzien
dat God in de wereld is, en dat hoe meer de mensch Hem
gelijk wordt, hoe meer hij zal gevoelen welk een goddelijk
voorrecht het is hier en thans te leven en te werken voor
het heil der menschheid. Laat ons daarom alle bekrompen
gedachten en alle verdeelende en verzwakkende gevoelens
ter zijde stellen. Houden wij ons overtuigd dat God alle
menschen, zelfs in deze wereld, tot een hoc:4pr leven roept;
in de eerste plaats de verdrukten, de onterfden, de zwakken
,en de verlatenen. Den grootsten dienst dien wij een menschelijk wezen kunnen bewijzen is hem eene goede licharnelijke,
verstandelijke, zedelijke en godsdienstige opvoeding te verstrekken. Indien het onze plicht is aan alien, zoo ver als in
ons ligt, goed te doen, is het onze plicht voor aller opvoeding
te arbeiden; opcictt geen kind Gods met een verzwakt lichaam,
of een verduisterd verstand, of een verhard hart, of een
verdorven geweten zou leven. En aangezien het onze plicht
is op te voeden, is het onze plicht de beste opvoeding te
verstrekken: en eerst en vooral de beste opvoeding te geven
aan de vrouw : want als vrouw is zij de door God aangestelde
allereerste opvoedster. Welke hoop bestaat er op waren vooruitgang, vooral in het godsdienstig leven, indien wij haar
onopgevoed laten ? Waar de vrouw onwetend is, is de man
ruw en zinnelijk; waar haar godsdienst slechts bijgeloof is,
is hij twijfelzuchtig en oneerbiedig.
Willen wij een ras hebben van verlichte, edele en brave
menschen, zoo moeten wij aan de vrouw de beste opvoeding
verstrekken waarvoor zij vatbaar is. Zij heeft het zelfde recht
als de man alles te worden wat zij kan, alles te weteri wat
kan geweten zijn, alles te doen wat billijk, rechtvaardig en
goed is. De zielen hebben geen geslacht. Indien wij de helft
van het ras onwetend laten, hoe zullen wij hopen de andere
helft in het licht van waarheid en liefde op te heffen ? Laat
het verstandelijk vermogen der vrouw aangroeien, laat haren
invloed toenemen, en steeds meer zal zij haren man ter zijde
staan in zijn striiden om Gods wil te doen zegevieren. Van
den tijd af dat de Moedermaagd het Heilandskind in hare
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armen hield tot op dit uur toe, was de vrouw de groote
beminnares van Christus en de onvermoeide helpster van
Zijne kleintjes, en hoe meer wij haar sterken en verlichten,
hoe meer wij aan haar verheven geloof en vroomheid de
macht der kennis en bdschaving toevoegen, des te doeltreffender zal zij arbeiden om het leven te reinigen, ornde rechtvaardigheid, matigheid, kuischheid en liefde te doen
heerschen. Zij is onzelfzuchtiger, ken meer geestdrift gevoelen
voor geestelijke doeleinden; zij heeft meer gevoel voor het
schoone, het edele, het goddelijke dan de man; en hoe
meer hare kennis toeneemt, des te meer zal zij eene
hemelsche kracht worden om het rijk Gods over de aarde
te helpers verspreiden. Zonder twijfel heeft onze onverschil-,
ligheid voor de opvoeding der vrouw in geen geringen
graad schuld aan onze tekortkoming om alle harten der
menschen te winnen.
Krachtens hare goddelijke instelling heeft de Kerk het
opperste en volstrekte recht om de Kristelijke waarheid te
onderwijzen en daardoor op de gansche opvoeding iYi te
werken. Aan haar alleen gaf Christus de opdracht om alles
wat_ Hij veropenbaard en bevolen had te onderwijzen; en
niemand ' die gelooft, dat Hij de woorden van den Eeuwigen
Vader spreekt mag weigeren naar de stem Zijner historische
Kerk te luisteren, waar zij zich over zaken van godsdienst
en zaligheid uit. Christus zond Zijne Apostelen niet om
allerlei kennis, — maar om Zijnen godsdienst te onderwijzen,:
om de aanbidding Gods in geest en waarheid te onderwijzen,
in nederigheid des geestes en reinheid _des harten, ajs
menschen die honger en dorst hebben naar rechtschapenheid. In alles wat het godsdienstig leven raakt neemt de
Kerk Christus' plaats in; zij vertegenwoordigt Hem en spreekt
met Zijn gezag, en opdat zij dit met onfaalbare zekerheid
vermoge te doen, werd de - Heilige 'Geest ham; gezonden en,
verblijft met haar. Maar Christus onderwees geene letterkunder
wijsbegeerte, geschiedenis of wetenschap, en derhalve stelde
Hij Zijne Kerk niet in ' om.' die zaken te onderwijzen. Hij
grondde eene Kerk, geene academie. 1Von- in dialectics
complacuit _Deo salvum facere populum suum. Hij liet de
natuurlijke kennis waar Hij die vond, liet haar groeien door
aanwas en ontwikkeling, door de werkzaamheid van bijzondere
verstanden en rassen, met den gang der eeuwen. Hij beval
Zijne Apostelen alles te onderwijzen wat Hij hun gebodea
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had — de beginselen van zaligmaking en van een kristeMc
leven. Om die dingen te veropenbaren kwam Hij : om ze
in ' de hoofden en harten der menschen als zaden van
onsterfelijk leven te planten leefde en stierf Hij. Ongetwijfeld
zou God van den beginne af al de waarheden der wetenschap hebben kunnen kenbaar maken; maar dit lag niet
in het Goddelijk plan. Gedurende duizende jaren werd het
aan de wereld overgelaten haren weg te midden van de
duisternis der algemeene onwetendheid te zoeken; toen
Christus kwam bestond de wijsbegeerte van Plato en Aristoteles
sedert drie eeuwen op .de wereld, maar Hij maakte geenerlei
toespeling op dezelve. Nooit looide Hij die groote meesters
van alien die kennen, of keurde Hij ze af. Degenen die
Hij aanviel waren niet de leeraren der wijsheid, maar de
geveinsden, die verslaafd aan de letter der wet, oefening
op oefenmg hielden en voorschrift bij voorschrift voegden,
maar den geest van den godsdienst verloren hadden en
afgedwaald waren van de eindelooze liefde, die God is. Hij
kwam om den mensch onsterfelijk geloof en hoop en liefde
te brengen. Hij sprak geen woord hetwelk ons had kunnen
doen veronderStellen dat Hij de letterkunde of de wijsbegeerte, de geschiedenis of de wetenschap beschouwde als
een hinderpaal your de aanbidding Gods in geest en waarheid. Hij gispt begeerlijkheid en hoererij, onverschilligheid
en harteloosheid, maar Hij waarschuwt niet tegen den drang
naar kennis, den drang om ons wezen alzijdig op te bouwen,
steeds meer aan God in macht, wijsheid, goedheid en
schoonheid gelijk _te worden. Hij legt den nadruk van
Zijn voorbeeld en leering op godsdienst, op eeuwige dingen.
Hij zegt ons dat wij God en Mammon niet kunnen dienen,
maar Hij zegt niet dat geloof en rede strijden. , Wij zijn
menschelijk omdat God in de ziel aanwezig is. Wij hebben
eene rede omdat het goddelijk licht in ons schijnt; — het
licht dat elke mensch in de wereld komend, verlicht. Er
kan geene werkelijke tegenspraak zijn tusschen God en
heelal, tusschen het natuurlijke en het bovennatuurlijke,
tusschen geloof en kennis. Integendeel, het heelal is de openbaring van Gods wijsheid, goedheid en macht. Het natuurlijke
en het bovennatuurhjke komen beide van Hem; en in eene
breeder en dieper kennis zullen wij den grondsiag vinden
voor een machtiger en geestelijker geloof in den Eeuwigen
Vader en zijnen goddelijken Zoon. De waarheid kan de
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,waarheid niet tegenspreken, want de waarheid is waar omdat
zij in God wortelt, die de volstrekte waarheid is, en eens met
zijn zelven.
Dingen zijn wat zij zijn, en God schonk ons de rede
opdat wij ze zouden zien zooals zij zijn. Nooit kan het onware
bewezen worden waar te zijn, en de oorsprong der waarheid
kan nooit de dwaling onderwijzen of genade igeven om de
dwaling te gelooven. Elke waarheid is rechtgeloovig, 't zij zij
'kome tot ons door de veropenbaring, bevestigd door de
onfaalbare stem der Kerk, of /in den vorm van zekere en
wetenschappelijke kennis. De Kerk en de mannen der wetenschap moeten beiden de geldigheid der rede aannemen, en
moeten dus erkennen dat de rede zich ielve niet kan tegenspreken. Kennis en geloof doen te zamen Gods werk, beide
helpen 's menschen wezen in steeds toenemende gelijkheid
met , hem opbouwen. Laat ons op de tegenstelling tusschen
het tijdelijke en het eeuwige niet te veel gewicht leggen.
is juist hier en juist nu zijn wij onsterfelijk en al wat
ons helpen kan om zijnen wil te doen ' met onzen naaste doelmatiger bij te staan, is geheiligd en onwaardeerbaar. Het reiken
van' een glas water, in den waren geest, is heiligendienst, en
evenzoo de geduldige nasponng die tot de kennis leidt der
oorzaken van lijden en ziekte, en ons daardoor in staat stelt
de pest af te stuiten of onbewoonbare gewesten gezond te'
maken.
Hoe oneindig moeilijk is het met met -vrucht het , Evangelic te prediken aan degenen die in onwetendheid en als
in de duisternis des doods leven ! Allen die gearbeid hebben.
en die arbeiden om het geheele yolk op te voeden, om de
gelegenheid_ van een vrijer en menschelijker leven aan alien
te brengen,, waren; en zijn, opzettelijk of niet, werkers in
de 'zaak van Christus voor de zaligmaking der menschen.
Met welk een wantrouwen beschouwden Katholieken en
Protestanten de wetenschappelijke sterrekunde toen zij begon
ingang te vinden! En toch, wat heeft zij gedaan tenzij ons een
'oneindig wonderbaarder en verhevener heelal doen kennen
dan de - mensch ooit gedroomd had? Zoo met alle vooruitstrevende kennis. Door onzen blik in Gods werk te ver' ruimen geeft zij ons eerie hoogere opvatting van zijne volstrekte
volmaaktheid; en te zelfder tijd stelt zij ons doeltreffender
middelen ter hand om voor 's menschen welzijn te werken.
Een ware katholieke geest veroordeelt niets wat den `mensch
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,dienstig kan zijn als vreeind aan Gods wil zooals die in
'Christus veropenbaard is. Wij blijven bij het gezagsbeginsel,
en tevens gelooven wij dat 's menschen geest vrij is, en
,dat hij het recht heeft alles te onderzoeken en te leeren
wat kan onderzocht en gekend worden. Zal de Kerk in de
nieuwere wereld leven en vooruitgaan, zoo moeten de
-Katholieken niet alleen vrijheid hebben om te leeren, maar
ook om te onderwijzen. De geest is geen werktuig, en wordt hij
aan werktuigelijke regels en leerwijzen onderworpen, dan
verliest hij zijne zelfwerkzaamheid, wordt verneuteld en
gemaakt, en zinkt allengskens in onmacht. Een slaafsche
geest kan nooit de vrijmakende waarheid kennen. Christus
stichtte zijne Kerk niet om wijsgeerige, wetenschappelijke of
geschiedkundige vraagstukken op te , lossen. Deze werden
aan de menschelijke opsporing overgelaten. Maar indien
de Katholieken hopen hun bovennatuurlijk geloof aan eene
,eeuw van beschaving en ontwikkeling aan te bieden, mogen
zij de voornaamste middelen niet verzuimen die het verstand sterk, buigzaam en verlicht maken. Onze begaafde
mannen, priesters of wereldlijken, moeten aangemoedigd
worden om de middelen die de Schepper hun toevertrouwde
nuttig te gebruiken; en om hen tot dit hoog belangrijk
werk voor te bereiden moeten wij alles in 't werk stellen
,om hen van de best mogehjke scholen te voorzien. Indien
wij ons afzonderen en uit het hoogste verstandelijk en zedelijk
leven vallen van de wereld rondom ons, zullen wij noodlottig in eenen staat van minderheid geraken, en de macht
verliezen om ons te doen hooren en verstaan. Indien de
Kerk, in de eerste eeuwen van het Kristendom, het ware
,en goede der heidensche wijsbegeerte en ontwikkeling tot
zich kon trekken; indien de H. Augustinus en de H. Thomas
van Aquinen Plato en Aristoteles wisten te dwingen helpers
.der zaak van Christus te worden, waarom zouden wij moed
verliezen en gaan denken dat de Kerk het aaneigeningsvermogen heeft verloren? Zij is oud, ja, maar zij is ook
jong, daar zij de belofte van het eeuwig leven bezit; en
daarom kan haar nooit de macht ontbreken zich de vereischten van eene steeds zich ontwikkelende omgeving aan
te passen.
Aangezien Christus het slagen zijner Leering ruimschoots van menschelijke inspanning heeft laten afhangen,
terwiji hij de natuur niet door de genade vernietigde, maar
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veel meer de uitoefening van den vrijen wil versterkte, zoos
moeten wij weten hoe wij onze beste en- sterkste mannen
kunnen gebruiken; want eene instelling die hare beste en
sterkste mannen niet weet te gebruiken is in verval. Wat
is er te vreezen ? Is het begrijpelijk dat de menschelijke dwaling,
het op Gods waarheid zou winnen ? Behoeft de godsdienst
van Christus, het volstrekt en vast geloof, de hulde van geheim
houding, - van 'valsche verdediging of van leugens ? Waarheid
is het opperste goed van het verstand, zooals heiligheid dit
is van het hart; en waarheidszin is de grondslag - der rechtschapenheid. De zekerste uitkomst van de wijsgeerige gedachte
der laatste honderd jaren is, dat de eerste oorzaak en het
laatste einde alle y ' dingen niet werktuigelijk of stoffelijk, maar
geestelijk zijn. Zoo wij maar diep genoeg gaan, falen wij er nooit
in God en de ziel te vinden: Zullen wij de uitkomsten der histo7
rische opsporingen vreezen ? In de kerk evenals op de wereld is
het goede met het kwade vermengd geweest, — het kaf met het
koorn. Het mag den mensch vergund zijn te weten wat God
heeft laten_ gebeuren ; en zoo wij wijs zijn, kunnen wij, zelfsop de minst belovende velden, vruchten nalezen, die in ons
eene hoogere wij sheid en eenen edeleren moed zullen kweeken.
Eene goede zaak kan noch door vreesachtigen noch door
onoprechten ooit waarlijk gediend wor4en. En wat van degeschiedenis der Kerk geldt, geldt ook van de geschiedenis,
des Bijbels. Geene feiten, met deszelfs inhoud in verband,
kunnen - het licht van Gods woord verduisteren, dat voor
altijd uit zijne bladzijden sstraalt om het pad te verlichten
dat leidt naar een hooger en volmaakter leven, en eindelijk,
naar een eeuwigdurend
Het is een grondbeginsel van den Katholieken godsgeleerde en apologeet dat er overeenstemming bestaat tusschen
welbegreperi veropenbaring en de juist gekende feiten van
het heelal, en dit zoo zijnde moet de diepste gedachte
en - de zekerste kennis het onbetwistbaarste bewijs voor de
waarheid van ons geloof leveren. De Katholieke die met
diePe overtuiging op dit beginsel steunt, zal geene bewlizen
of tegenstrevers vreezen. Indien het geloof geene nieuwe
sterkte geeft aan bet verstand, aan het hart, aan den geheelen
mensch, is zulk geloof wel het ware? Zullen wij ophouden
naar kennis te verlangen en er- naar te streven omdat wij
gelooven? Is het de eigenschap niet van een levendig geloof„
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tot denken en handelen aan te sporen? Zijn geloof, hoop en
liefde, indien zij levend zijn, niet de hoofdbronnen der
hoogste wilskracht? Bewijst de gansche geschiedenis niet
dat een echt menschelijk leven slechts mogelijk is, waar
de mensch op edele en vrije wijze zelfwerkzaam is, waar
hij dapper streeft naar -meer werkelijke kennis en grooterdeugd? Waar wij streven is er wel gevaar van dwaling en
vergissing; maar waar wij in geestesslaap rusten zijn verval
en ondergang onvermijdelijk. Een ongebruikt vermogen slinkt
tot dat het ophoudt te zijn. Zij die durven moeten wagen
gevaar kan slechts te boven gekomen worden door het te
gemoet te gaan. Zal de Kerk woorden van goedkeuring en
aanmoediging tot al hare kinderen spreken uitgezonderd tot
degenen die met eerlijken zin en onvermoeibare vlijt naar
dieper en warer kennis streven ? Zal zij de Katholieken in
den slaap eener zelftevreden onwetendheid laten vallen, terwiji
de groote wereld vooruitgaat en hen in de windselen des
grafs laat ?
De denkwijze regeert de menschen, en de denkwijze
wordt door het geloof gevoed, en geloof wordt geschapen
en in stand gehouden door begrippen. Indien wij ons buiten
de verstandelijke beweging des tijds laten vallen, zullen wij
den invloed over de geesten die de denkwijze scheppen
en de toekomst vormen verliezen. « Een man, » zegt von
Hertling, « die met goed gevolg het veld der wetenschap
bearbeidt, wiens naam met schitterende letters in het geschiedenisboek wordt geschreven, en die daarbij als een
ware zoon der Kerk leeft, weegt op tegen geheele boekdeelen
van apologeten. » De waarheden der zaligheid zijn buiten
twijfel oneindig belangrijker dan de wetenschappelijke waarheden; maar deze natuurlijke kennis vestigt zoo zeer de
aandacht en wekt zoo zeer de belangstelling der hedendaagsche geesten, zij vo.rvormt en verbetert zoo zeer de
bewerkingswijzen waardockr de beschaving wordt bevorderd,
dat zij eene nieuwe wereldbeschouwing heeft doen ontstaan,
niet alleen in de hoofden der weinige diepe denkers en eigenaardige navorschers, maar in het groote publiek van verstandelijke mannen en vrouwen; en zullen onze woorden
een antwoord uitlokken, zoo moeten wij ons op het standpunt onzer hoarders kunnen verplaatsen. De godsgeleerde,
de apologeet, de redenaar moeten tot de kinderen van dit
Wij zien alles wat gij ziet, en,
geslacht kunnen zeggen :
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verder zien wij de" goddelijke waarheid. » Bewijs- en sluitredenen hebben weiuig overredingskracht. Wij winnen menschen door hun de feiten des levens te toonen; en om dit
te doen moeten wij de dingen uit menig punt kunnen bezien.
Deze bekwaamheid is juist dat wat de beste opvoeding verschaft; want zij maakt het verstand open, verlicht, schoon,
buigzaam en veelzij dig.
Wij gelooven dat God in Christus openbaar is gemdakt,
en dat het Katholieke geloof zijne veropenbaring is. Zoo
ons geloof niet ijdel is, hoe meer het geesteslicht op hetzelve,
op zijnen oorsprong en zijne hoofdstrekkingen wordt neergelaten, des te goddelijker waar en goed en schoon zal het
blijken te zijn. In de diepten en te midden van het begin
der dingen moeten zelfs de klaarziendsten naar hunnen weg
tasten; en in stede van hen te ontmoedigen door de eerlijkheid hunner irizichten verdacht te maken, zouden wij hunne
dwalingen gadrne door de vingers moeten zien, en met
dankbaarheid zelfs het zwakste lichtstraaltje ontvangen dat
zij op de geheimenissen van leven en zijn kunnen werpen.
De goeden en edelmoedigen zien Licht de fouten en zwakheden der wijzen en grooten door de vingers./
Te leven in den geest, onophoudend te streven om meer
van de oneindige waarheid te leeren is met voor iedereen
gemakkelijk. Het vereischt eene tucht, eenen moed, eenen
geest - van zelfverloochening, dien slechts de- weinigsten bezitten; en wanneer mannen van zulke sterkte en uitmuntendheid zich aan de opheldering en verdediging der leeringen
van den godsdienst wijden, moeten wij hen eeren en vertrouwen, zoomet zullen zij den moed opgeven of zich op
studien toeleggen \Naar hun arbeid zal gewaardeerd worden.
Indien er jegens onze bekwaamste geesten mistrouwen mag
bestaan, zal de onfaalbare uitkomst zijn een dalen van het
geheele verstandelijk leven der Katholieken en, als gevolg,
een dalen van hun zedelijk en godsdienstig leven. Zoo wij geene g:oote meesters bezitten, hoe kunnen , wij op ijver- _
en liefdevolle volgelingen hopen ? Indien wij geene mannen
hebben die levenwekkende boeken schrijven, boeken_ van
kracht, boeken die_ letterkunde zijn en duren, hoe kunnen
wij verwachten langs eenen innerlijken weg in het hooger
leven van onzen tijd te komen, om de hoop en de gedachten
der menschen te verlevendigen, te reinigen en Ae verheffen ?
Is de Bijbel zelf geschreven met de strenge nauwkeurigheid
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eener wiskundige verhandeling ? Is hij niet veel meer een
boek van leven, van letterkunde, vol zinnebeelden, metaphoras en dichterlijkheid? Welk boek werd zoo zeer misverstaan en misuitgelegd zelfs door eerlijke en verlichte
geesten, door godsgeleerden zelven ? Toont zijn gang -en
stijl niet aan dat het niet bestemd was om te dienen als
een voldoenden geloofsregel? Ja, er bestaat veel meeningsverschil over deszelfs zedelijke leering wat zekere belangrijke
punten betreft, zoodat er, zonder eenen oppersten en onfaalbaren levenden verklaarder, geene mogelijkheid van
overeenstemming zon zijn omtrent de beteekenis der goddelijke ingeving.
Aangezien de door God ingegeven schrijvers zoo licht
misverstaan kunnen worden, mogen wij daar niet uit besluiten
dat het onze plicht is met liefdevolle welwillendheid schrijvers
te behandelen niet bovennatuurlijk bijgestaan, die de gaven
hun door God geschonken en die zij met rustelooze vlijt tot het
hoogste punt ontwikkelden, gebruiken ten einde de oude waarheden te bestralen met het licht der breeder en werkelijker
kennis van het heelal en van de menschelijke geschiedenis dat
de nieuwere geest bezit ? De nieuwe tijden vragen nieuwe mannen. Zal het oude geloof levend gehouden worden, zoo moet
het worden verkwikt met versche kracht en met al de redenen
verdedigd, die de beste wijsbegeerte, wetenschap en letterkunde
kunnen ingeven. Christus kwam om vuur op de aarde te werpen,
en wat verlangt Hij anders dan dat het aangestoken wordt?
Currit verbum Del, zegt de H. Paulus; en elders : « Wee
mij zoo ik niet predik ? » Hij is aller schuldenaar. Op den
Marsheuvel spreekt Hij tot de meest verlichte geesten zijns
tijds. Hij is zoowel redeneerkundige als pre`diker. Verzen van
eenen Griekschen dichter plaatst hij onder zijne eigen ingegeven
woorden. Aan zijne verstandelijke, zedelijke en godsdienstige werkzaamheid, door bovennatuurlijk geloof verhoogd
en versterkt, zijn wij de verspreiding van het Kristendom
in de Heidensche wereld meer verschuldigd dan aan den
ijver en de bedrijvigheid van al de Apostelen. Is het aan
te nemen dat de H. Thomas van Aquinen, zoo hij thans
leefde, zich zou vergenoegen met de wetenschap en de wijsbegeerte van Aristoteles, die noch van de schepping, noch
van de Voorzienigheid lets weet, en wiens kennis der natuur,
met de onze vergeleken, als die van een kind is ? De H. Ignatius
van Loyola zegt dat het Gode meer behaagt, zich in eenen
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reinen en godsdienstigen geest met wetenschap bezig te houden dan boetvaardigheid te doen, omdat het eerste meer
het werk is van den ganschen mensch. Is de godsgeleerdheid
niet zoo goed als andere wetenschappen v'erplicht rekening
te houden met feiten ? Een feit loochenen is zich zelf verdwazen. Maar hoe zullen wij kennen_ wat is, indien wij onbekend
zijn met de pogingen van de geleerden en veistandelijke
navorschers der gansche wereld om de feiten des heelals
machtig te worden? Het opperste feit is leven, en slechts
dat is, in den besten zin des woords, waar, wat aan het leven,
.aan zijnen groei, zijne vreugde, zijne sterkte, zijne vrijheid,
zijnen duur gunstig is. Alles wat het leven verkleint, tegenhoudt, verzwakt, is een kwaad.

_(Vervolgt).
Mgr. JOHN LANCASTER SPALDING.

*)!MMMMUI**
MENSCHEN EN BOEKEN
Verspreide opstellen, Dr. H.-J.-A.-M.

SCHAEPMAN

(Vervolg)
OT overgang naar de opstellen van meer politieke kleur laten

we weer ons blikken eens gaan over eenige jaren van Schaepman's leven.
c De lokkende Sirene voor zoo menig rijper geest Het zich
Sch. over de staatkunde in een studie, getiteld de qeugd van Ch. de
Montalembert ,> ontvallen. 't Was in 1873. Dat woord en die datum
zeggen veel.
Hoe zeer Sch. ook zijn werkkring had uitgedijd, toch werd hij
gewaar dat hij het op den duur te benauwd krijgen zou. Zijn studiekamer en de bureelen van c De Tijd » roken hem allengs te muf
en te duf; de gekerkerde stoomkracht dreef den manometer naar het
barstpunt, en weg moest de rustelooze sjouwer naar Gods blauwen
hemel, naar de wijde wereld der menschen, waar het wemelt en woelt
van een leven, waarvan hij de keurstof c de quintessenees » in zijn
borst voelde zieden. Hij moest den weg op die hem zou leiden naar
de Staten des Lands!
En daar was waarlijk jets te doen voor iemand van zijn overtuiging : de vorming van een staatkundig katholieke partij. De katholieke emancipatie op letterkundig gebied, daar had hij met Alberdingk
voor gezorgd. Men zou niet langer zeggen dat er in Holland den
laatsten tijd geen Roomsche Letterkunde van eerste gehalte is te
vinden. Maar het maatschappelijk en politiek terrein lag nog quasibraak. Verre van mij te beweren dat er bij 't optreden van Schaepman
op dien grond niets was gedaan : Mgr. Broere aan het hoofd van
c de Tijd », Mgr. Smits, Alberdingk, de beide Van Nispen's hadden
zeker al de handen uit de mouwen gestoken; maar een leider der
partij, een, wiens woord machtig genoeg was om de scharen te
bezielen en ze in dichte gelederen voorwaarts te jagen; een die in
zijn ijzeren vuist het zwaard van Behemondo kon voeren, om elken
aanval af te slaan : dat hebben de Hollandsche katholieken eerst in
Schaepman gevonden.

So
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Dat hij, vanwege zijn___beste vrienden-' zelfs, niet altijd evenved
instemming had, wie vernam het Diet! Van Nuyens moest hij het
hooren : Liever zag ik dat gij de Nederlandsche Lacordaire of de
Katholieke da Costa waart, dan ooit lid der tweede Kamer (f).
Ook Van Meurs had een oogske getrokken, zijn hoofd eens geschud
en glimlachend gezeid Politicus en poeet kunnen wel met elkaar
allitereeren, maar niet wel harmonieeren om de eenvoudige reden, dat'
de een zich beweegt in de reeele en de andere,inde ideale wereld (2).
Maar het antwoord bleef niet uit : In de inleiding op de Nieuwe
Gedichten staat te lezen : « Men kan twisten over de vraag wat het
hoogste is alles aan de kunst te geven, alleen kunstenaar- te zijn of
zoo vol mogelijk een man te zijn op zijn dag. Het eerste kan de
onsterfelijkheid waarborgen ; het laatste geeft het leven, met al den
arbeid, al den strijd en, moet het, al het lijden, die het leven zoo
groot maken. Maar nog in een krachtiger woord wierp Sch. zijn
voile overtuiging als in strijdgewaad onder de menigte 't was in
zijn' redevoering over O'Connell : a De groote mannen in de wereld
zijn zij, die de beteekenis van hun leven hebben gezocht in het stichtem
van een , zaak, in het verwerkelijken van êêne groote gedachte. »
En vanwege de heffe onder de vijanden -clan! 't Regende-letterlijk,
diatriben een katholiek priester in de Kamer, 't was ongehoord! Van
zoodra hij optrad als dichter hadden zij ,zijn, gave geloochend? dat
niet; — 't was enkel Pyrrho die aan zijn leerlingen bij stralende
middagzon ongedeerd zeggen mocht : Het regent dat het plast! —
maar- er zich erg over gechagrzneerd. Nu, « laat de doggen los! a
Maar 't gebeurde niet lijk in de Aya Sofia « De, leeuw verdween
niet in 't wriemelen der honden Schaepman verscheen op 't Binnenhof
en ..... he played upon the House like upon a fiddle, lijk J. ten
Brink het zoo gepast Disraeli nazegt.
Die uitweiding oni te toonen dat het Schaepman in zijn staatkunde
-beter ging dan aan Lamartine b. v. Beiden hadden bij 't ingaan van
hun loopbaan een vertiouwden vriend die hun 'den nieuwen weg afried,:
Wij weten wat Nuyens rneende; wat Cuvier aan Lamartine schreef
kan men lezen in 't 3 e deel van de Litterarische Fantasien. Geen
van beiden luisterde naar den vriendenraad. En de gevolgen : Schaepman
heeft niet enkel zijn doel bereikt als staatsman : de maatschappelijke
en politieke emancipatie der katholieken in Nederland; maar, zetelend
in de Kamer, heeft hij zijn roem van katholieken da Costa nog
vergroot door Aya Sofia,_ van zijn meesterstukken het schoonste en
het grootste. De Lamartine is veiloren geloopen : op de baan van de
politiek is hij gevallen en, tot overmaat van jammer, den weg der
a Meditations kon hij niet meer terugvinden.

(I) Eigen Haard, 1888.
(2) Ludwig (Thland. ,
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De reden van dit verschil ? Er is meer dan eene. Maar zeker niet
de geringste schtint me deze te zijn Lamartine, zonder ernstige voorbereiding, in onbesuisde waaghalzertj, werd van dichter tot staatsman,
Schaepman,in het licht %an zijn levensideaal, zag van jaren te voren
waar hij uitkomen moest; van « wachter bij de bronnen > in '71 zou
hij in '8o wachter worden in de -Kamer. Al die jaren heeft htj zich
met zijn taaie werkliracht,aan 't vlechten gezet van een wetenschappelijk
wapenkleed; en daar verscheen hij, bij de verkiezing, Uitgerust als
een
Hier dagen dus zijn politieke studies voor ons op. Indien ergens
dan wel in deze opstellen heeft Schaepman zijn schitterende gaven en
zijn verbazende geleerdheid ten toon gespreid : Al de gaanderijen der
hedendaagsche Geschiedenis is hij studeerend , doorgegaan Personen
en gebeurtenissen heeft htj doorvorscht; van alle figurers, die waarlijk
groot zijn, heeft hij in zijn proza, harder dan graniet, een beeltenis
gehouwen, en een nieuw Museum in ons letterwereld opgericht. Slaan
we eerst op zijn landgenootcn een oogopsiag.
In de V reeks al treffen we een opstel aan over Groen van Prinsterer.
In '76 hij den dood van Groen, haalde Buys in (c de Gids de
woorden aan van Thorbecke uit een brief aan den eerste o « Ik ben
niet van uw geloof, doch ik wenschte dat alien voor het hunne
zooveel deden als gij voor bet uwe. Wij hadden wat meer groeikracht
in de Nederlandsche natuur. > Inderdaad, Groen was een staatsman
uit al zijn kracht ijverend voor zijn geloof. Als politicus wekt hij
ontzag, en toch is hij dit slechts in zoover als het zijn godsdienstige
overtuiging te bate komt. Een vast politiek doel had hij Als een
Herkules wou hij de hydra der Revolutie vernietigen, het broeisel
der Godloocheling. Toch kan zijn Ongeloof en Revolutie zoo proppens
vol geleerdheid en vernuft, geen logisch handboek over Staatsrecht
heeten. Als Guizot in Frankrijk, en Hengstenberg in Duitschland, heeft
Groen in Holland de anti-revolUtionaire partij gevormd. Maar zoodanig was het Groen's geest die werkte en niet de doode letter van
een program, dat men bij zijn -afsterven mocht vreezen dat zijn partij
een lichaam zonder hoofd zou zijn. Gelukkig voor haar dat ze in den
wakkeren Kuyper een reddenden leider heeft gevonden.
Schaepman in zijn opstel trekt een ,vinnige paralleel tusschen Thorbecke en Groen. Al dadelijk ontsluiert hij ons‘ hun diepste wezen
Thorbecke is de man van het koude verstand, Gr. v. Prinsterer
daarentegen de man van het hart, van het gevoel, van de fantasie zelfs...
In de werkzaamheid van Thorbecke is taaiheid, in die van Groen
geestdrift, in het karakter van genen is vasthoudendheid van beginselen, bij dezen is geloof. Bij beiden is de tegenspraak steeds kalm
en waardig, maar bij Thorbecke openbaart zich de toorn in een hooghartige, strenge ironie, bij Groen in bet fijne, vlijmende vernuft... » Voor
Schaepman lijdt het geen twijfel of « Groen is in de meeste opzichten
de meerdere van Thorbecke. Als karakter, als man, als ' persoonlijk-
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heid staat hij boven den liberalen staatsman.. -. Het werk v. Groen heeft
trots alien schijn meer kans op een. langer historie dan Thorbecke.
Wetten zijn kort van leven, haar dagen behooren tot de kortste mee.
Het is de vraag niet of de anti-revolutionaire partij als zoodanig zal
blijven bestaan, maar de groote ideeen van Gr. zullen niet zoo spoedig
verdwijnen en meer levenskracht toonen dan de eeuwig wisselende
beginselen zonder geloof. Indien een stem als die van Groen door haar
reiner klanken geenhoorders meer vond, geen _volgers meer opwekte,
dan Zou het niet wel staan met het hoofd en het hart van velen onzer
landgenooten. » Over het glansrijk tafereel dat Mevr. Bosboom-Toussaint van Groen's godsdienstzin en mensehlievendheid heeft opgehangen (i), zal de lezer van Schaepman's artikel de niet weg te vagen
schadu w zien hangen van Groen'S haat tegen het Katholicisme. Al is
Gunning tegen die bewering opgekomen, nit Sch's inleiding aan Men-schen en Boeken i e r. leeren wij dat hij eigenlijk toch niets heeft
_weerlegd.
Het split me in de verzameling tot nog toe de studie over Thorbecke niet aan te treffen die Sch. in '72 in de « Wachter » drukken
liet. De man, die de Hollandsche staatsregeling haar nieuwen vorm
gaf was het wel waard. Buiten de leerrijke paralleel met Groen hebben we echter in de straks vermelde inleiding een nieuwe bladzijde
-over Thorbecke, die veel vervangen lien. 't Is wel daar de man, lijk
Schimmel's vers hem ons zoo meesterlijk heeft geschilderd :
Geen reeks van geslachten plaveide zijn pad,
Hij steunde op 't geloof van geen kerk ;
't Was zeif zich verworven al wat hij bezat,
Hij, vader en zoon van zijn werk :
Beminnelijk niet, en toch vurig bemind,
Stug dikwijis, maar 't stugst in zijn buiging,
Verbitterend vaak
toch vergevingsgezind
Waar 't niet gold zijn heilge. overtuiging.
Een ijskorst, verbergend 't weldadigste vuur,
Verdraagzaam, toch 't hoofd van zeloten,
Der - kroonen den volke een onwrikbare muur,
Een hoekige, magere, steile figuur,
Een man als nit ijzer gegoten (2). z
Na Thorbecke en Groen de uitlanders in de 20 reeks.
In de « Jeugd van Ch. de Montalembert » stelt Sch. ons den
modernen ridder voor met zijn geniale gaven en zijn rnenschelijke zwak-

(i) Voorbericht bij de volksuitgave van « De Delftsche Wonder-.
dokter. »
L__ (2) Schimmel ; Thorbecke-Cantate; muziek van Nicolal.
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'heden. We zien hem opgroeien van kind tot kostschooljongen en de
kiemen zich ontwikkelen van zijn grootheid en zijn zwakheid. Op
't college reeds veropenbaart zich de machtige redenaar in een uitval,
gloeiend van geloof tegen zijn sceptische makkers. Daar slaan Montalembert en Cornudet ter eeuwige vriendschap de handen ineen; ze
stellen een levensprogram op met het wachtwoord e voor God en de
vrijheid . en zweren - daaraan trouw totterdood. Mocht de verdere
aanhaling uit een brief van de Montalembert aan zijn vriend wat lang
zijn, de meesterlijke beschouwingen die daarop volgen, doen ruimschoots
boete daarvoor :
. Er is in de Montalembert meer gemoed dan geest. Hij mist in
hooge mate de gave der critiek, der onderscheiding des geestes. De
sympathie sleept hem over het oordeel heen. Is eenmaal zijn gemoed.
ontroerd, getrokken, verwonnen, dan volgt zijn geest. Een aantrekkelijke gedachte is als de Sirene, die hem in den maalstroom der valsche
-stelsels lokt. Als een goddelijke hand hem uit een bruisende, brandende wieling heeft getrokken, dan blijft het lied der verleidelijke schoone
toch zweven in zijn ziel; hij neuriet het onbewust op onbewuste oogen.
blikken na en die zwakke echo is hoorbaar in den grondtoon van
zijn levenszang. >
Ach! de tteurige herinneringen die Sch. bij dees woorden en bij
zijn stoute bespiegelingen over de logika in het leven, weer opwekt
in des lezers geheugen! De strijd. van 't liberaal katholisme in Frankrijk,
Lamennais, de Montalembert,- Lacordaire! Wat al geniale gaven noodlottig verspild in dien . Avenir. . Maar nadat in '32 de Paus had
gesproken, zijn toch de laatste twee naar hun beste krachten aan
't herstellen gegaan. In plaats van het stoute woord : << J'aime mieux
le scandale que le rnensonge! > kreeg de kamer in '44 het nog stouter
woord te hooren, in een beteren zin. . Nous sommes les fils des
,croisès et nous ne reculerons pas devant les fils de Voltaire. > Aan
iemand die genoeg heeft bemind om in '48 een vrijzinnige Assemblêe
-te doen opgaan in geestdtift voor Pius IX met een redevoering,
door Veuillot . un des chefs-d'oeuvre de la parole humaine . genoemd,
aan zoo iemand zal veel worden vergeven.
In 't slot van dit opstel heeft Schaepman naar aanleiding van
Montalembert's bezoek aan O'Connell eenige woorden gevlochten, lijk
hij er zoovele over zijn gebefkoosden Ier heeft geschreven
Plaats, plaats voor den koning der bedelaars ! De lucht davert
van zegekreten : daar is hij! Hij spreekt en geheel Ierland spreekt
mede, de Barden en St. Patricius, de koningen en de martelaren, de
bedelaars en de bevrijders, de hutten en de heuvelen, de kerken en
de kerkers, geheel Ierland, het verleden en het heden, de geschiedenis
,en de natuur. Hij spreekt, maar dat zijn geen woorden, die hij daar
werpt over die zee van menschen, dat is een vlucht van ideeen die
hij loslaat, een leger dat hij uitzendt, een lege/ van jonge, forsche
geesteskinderen... Daar gaan ze, en straks keeren ze tot hun reuzen-
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vader terug, in den dosch der zegepraal, met een kioon om de slapen,
zelve nu O-Ok vaders van een reuzengeslacht. bruist, hoe golft
het rondom hem als hij de harp van Ierland bespeelt, zijn harp,, het
levende hart van zijn yolk, als hij zijn tooverlied zingt, de groote
improvisatore, improvisatore, ja, niet van eel], juichende hymnev.
niet -van een trofschen heldenzang, maar improvisatore van daden„
van het levee, van de 'vrijheid voor zijn yolk !...
Wil men eens proeven wat rijkdom variaties Schaepman voor
zijn thema heeft, dan leze men zijn rede op O'Connell (I) — misschien:
het schoonste wat ooit ,uit Nederlandschen, mond is vernomen — en
de verzen uit de Nieuwe Gedichten (2).
Louis -Veuillot! In Nederland, zoowel als elders heeft men over
lien man — ik zal het maar noemen vermakelijke dingen te
hooren gekregen (3). Busken Huet heeft hem heel a solent . een fabelachtige mate van insolentie aangewreven. Dat is Coenraadsche koen.
held voorwaar! Voor den wrevel van den criticus is echter alleszins
een verklanng- te vinden : De « insolentie s a van Veuillot zal in
bloedige striemen op 't aangezicht van Huet -zijn te lezen geweest,
na 't verschijnen van de a -Libres Penseurs
Nog iets prettigs over Veuillot is te vinden in de , a Pierces prècieuses et pierres -fines bij Van Holkema en Warendorf te Amsterdam verschenen. Daar beet' het a Veuillot se fit surtout remarquer
par l'acretè de sa polèmique et par ses duels. a Poef! Voor zijn
bekeering heeft Veuillot driemaal geduelleerd daaina— rnaar laat
mij bier Schaepman's woorden aanhalen 'onbewust misschien, antwoordt 'hij op 't gebazel van daar straks Indien een ander dan
Veuillot zich beroepe op de leer en het vetbod der Kerk -en een
uitdaging afwijst, dan is men al te zeer geneigd in dat beroep een
vrij goedkoop dekkleed voor een gebrek aan te zien. Heeft
men dan zulk een hoogen dunk van den moed van Louis Veuillot?
Men denkt niet aan moed of stoutheid, maar de uitdager - wordt
belachelijk, de zoon van den adjudant wordt de pastiche van een
snoevenden hidalgo, want Louis Veuillot kan niet duelleeren, hij is
immers Louis Veuillot.
a De naam zelf is een karakter schrijft Schaepman verder. En
inderdaad waar die naam is genoemd, is het overbodig een portret
,aan te geven. Als mensch, als katholiek, als kunstenaar is hij eenling in zijn land. Hij is de grootste hater van onzen tijd, juist omdat
de polemist.
hij - het meest bemint, hij is de ultramontaan, hij
Eigenlijk politicus is Veuillot niet. Hij is te zeer profeet om een

(I) Rede op O'Connell )888 : 's Gravenhage, Van Stockum en Zoon.
(2) Nieuwe Gedzchten, bI. 143.
(3) Cft. daarover nog r te noemen artikel van J. Alb. Thijm naar aanJeiding van de « Correspondoiice de L. V. * in de Studien 1885 vet schenen.
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Nvijze te zijn, Inzonderheid waar hij spot openbaart hij zich in al
zijn kracht. Dwars door alle uitingen van vrijdenkerij en revolutie
heeft hij zijn gloeiend brandmerk geduwd. Dat heeft o, a. de Victor
Hugo van 't parlement moeten voelen. 't Is waar, de man heeft in
,antwooid als een Jupiter tonans gebulderd
Chacun a ses instincts, et s'enfonce et se plonge,
Le hibou dans les trous et l'aigle dans les cieux a (I)
maar de naneef weet al lang wien van de twee, den Veuillot van
den a Univers » of den Hugo der a Tribune » het nachtelijk boschleven passen zou.
Die spot is geen geestig spel, half dartel, half ernstig; geen
opwekking tot een lach, die 't lijden van anderen vergeet. Daarin
ligt geen zelfverheffing, des te streelender omdat ze door zoo klein
,een middel wordt bereikt. Hij heeft niets van het blijspel en gaat
zelfs hooger dan het hekeldicht. In dien spot vlamt de vreeselijke,
maar heilige toorn, uit de liefde en den haat geboren, de toorn die
-van teerheid dOordrongen is en van woede beeft... Daar is een goddelijke ironie, een spottend lachen Gods, dat zich openbaart in
Nabuchodonosor, gras etend met de runderen... Een echo van die
ironie trilt in den geweldigen spot van Veuillot. Hij wreekt de Waarbeid en het recht tegenover de tandelooze kritiek en de geestigheid,
die op het verlept gelaat geen gullen lach meer doet stralen, maar
slechts wat trilling in de matte rimpels brengt.
Om zoo jets over iemand te schrijven, moet men er nauw familie
mee zijn. Zij die Sch.'s Corviniana gelezen hebben, weten het en we
zullen 't overigens in verdere opstellen wel zien.
De beste hulde aan dezen a Veuillot ». En toch zou gewild
hebben, had Schaepman nog een Giottotrek op zijn schilderij aangebracht. Rien d'humain ne battait sous ton 6paisse armure » zou men
geneigd zijn te zeggen van den koning der dagbladpers. En nochtans
daar klopte zoo'n warm vader- en broederhart onder! Sainte-Beuve
zelf wist in Veuillot drie menschen te onderscheiden . den profeet,
‘ den apostel, den beminnelijken man. De bladzijden in de Studien 1885
- haepman den gewenschvan de hand van J. Alb. Thijm zouden aanS4'c
ten trek wel kunnen leveren.
Een toon, die juicht en zingt, mysterien verklaart,
Afgronden opensluit voor 't oog der duizlende aard.
Een toon, waarin het lied op Trentes top geheven
Zijn konings-majesteit, zijn hoog en godlijk leven
Doet klaatren, Bossuet zijn voile mannenkracht
Huwt aan den liefdegloed, zoo koesterend en zacht
Van Fênelon, waarin de forsche donderslagen
Fan GOrres uit zün slam den liyinstroom op doen dagen (2).
(I) LOUIS VEUILLOT Etudes sur V. Hugo, bl. 138.
(2) De Pers, 1868.
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Men hoort het : Reeds in '68 mocht, GOrres tellen onder Sch.
dii majores. In '76 wijdde hij nog 3o bladzijden, vot bewondering,,
aan den man die door Napoleon als de vijfde grootmacht » werd.
aangezien. Een reus van genie en geleerdheid was die Gorres; de
wolken in vliegend op de vleugelen zijner mystiek en toch zoo krachtig
de aardsche werkelijkheid meelevend, dat hij een der scheppers is van
het katholieke Duitschland. Hoe deze asceet het gewicht van de
gansche Europeesche staatkunde op zijn schouderen torsen kon heeft
Hello ons verklaard. Uit zijn
Reinische Merkur klonk de stemvan Jesaias. Als een Michael viel hij met
die christliche Mystik
het rationalisme onzer dagen op het lijf, terwijl hid als kunstenaar
zijn heerlijke hymne zong aan den katholieken God in Der KOlner
Dom and das Strassburger Munster ».
Daar leven enkelen van die door God met zulk een overvloed
van natuurlijke gaven begiftigde zielen voor wie het Licht des geloofs
de mysteries van verleden, heden -en toekomst onthult. zien, waar
wij gissen, zij treffen Joel, waar wij te hoog streven of te laag blijvèn,
zij grijpen vast, waar wij rondtasten, nog eens : zij zien. Voor hen
is deze wereld van betrekkingen en betrek geen ,wereld van raadselen,
zrJ hebben niet te meten en te passen. Hun arendsblik ziet de zon
in het hart ook door de wolk van nevelen of van stralen heen. Voor
hen geen onsamenhangende Bingen, geen toeval. De scheuring, het verschil, de strijd houdt op, zij kennen de verscheidenheid en de eenheid
tevens. Zrj ontraadselen het gisteren en onthullen het morgen en
terecht noemt de tijdgenoot hen profeten, want het woord der geheimenissen is op hun lippen gelegd.
Een deer enkelen was GOrres.
Ook Mallinckrodt heeft Sch. met een studie bedacht. Zijn ingenomenheid met den grooten centrum-leider en zijn work is met
platonisch gebleven : doch daarover straks nog een woord. Ook aan
Herman's roemrijken maat, aan Windthorst, zijn eenige bladzijden
der Inleiding gewijd. Weer speelt Sch.' met de moeilijkheden, waar
hij vergelijkend zijn machtigen passer zet op de kolossale afmetingen
van Bismarck, Windthorst en Mallinckrodt. Zoo ge uw hoofd schudt,
waar Sch. zegt : Het zou toch zijn nut hebben indien eens de
wereld wist hoe groot Windthorst was. Grooter dan Bismarck lees
,clan bl. 33.35 van de Inleiding.
Wanneer von Mallinckrodt zijne stem verhief, dan stoven de
Byzantijnsche spitsvondigheden, de banale drogredenen, de lage aantijgingen, de Onbewezen beschuldigingen der tegenstanders weg als
de krassende raven en de krijschende vleermuizen bij de eerste klepelslagen der domklok. Men wist wat men deed, wat . men zou doeni.
Daar was geen mogelijkheid om aan deze eerlijkheid en dezen ernst
te ontsnappen. Het jarnmerlijkste was en is dat de tegenpartij zich
zeer wel bewust was van ' 't geen zij ging doen, maar 't niet wilde
of durfde zeggen. Maar niets hielp. Onder het zoo sierlijke en zoo,
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klemmende betoog van Reichensperger, dat al haar -välschheden vernietigde, sloeg zij de oogen neder en deze of gene bloosde rni,schien.
Daar zweepte de ironie van Windthorst door de lucht, de slagen
vielen en de slaven jankten. Maar dat alles was nog Diets. Daar -stond
Mallinckrodt op, zonder een blik te schenken aan hun stapels van
beweegredenen en bewijsgronden, nam hij de zaak en de zaak alleen
en zeide : dat wilt gij doen. Het is u volkomen onverschillig of de
Jezuieten goed zijn dan slecht, maar gij wilt ze verjagen. huichelt
als gij eenig gevaar ziet in de vrijheid der Kerk, maar gij wilt haar
knevelen. Gij liegt als gij de bisschoppen voor vijanden van den staat
uitmaakt, maar gij wilt hen verbannen. Dan werden de rollen omgekeerd, dan sprak de vervolgde als de overwinnaar, de aangeklaagde,
als de rechter. Dan werden in het licht van waarheid, recht en vrijheid
de bleeke gelaatstrekken zichtbaar, waarop de schande en de woede
kampten. Dan rilden ze, daar op de banken der meeiderheid, die
banken werden de zitplaatsen der aangeklaagden en de stoel van
kanselier en minister werd de schandpaal, waarvan geen bevrijding
mogelijk is. i Dat de tijd maar knage aan de beelden, waa?mee
zich de hand van Schaepman heeft gemoeid !
Nog eenmaal Bismarck, nu in gezelscbap van Lassalle. Men
waagt het met aan zoo'n studie de excerptschaar te zetten. Bij de
overweldigende denk- en zeggingskracht komt hier nog de vreeselijke
actualiteit van de proletaiierskwestie.
Hier, lijk tiouwens in al zijn schetsen, doet Dr. Sch. met zijn
kracktige gave van intuItie, trekken uitkomen, waarop ook door de
meest scherpzichtigen nooit is gelet.
't Ware belangrijk te weten wat Dr. Sch. denkt over Bismarck's
Religion, . drie artikelen door Dr. Lenz dit jaar in de , Woche
geplaatst.
Daar straks heb ik beloofd op het Centrum terug te keeren
Ik moet het doen allereerst omdat het de titel is van een afzonderlijk
stuk, door Sch. in '78 geschreven, waarin hij bewonderend opziet
naar de kracht en den bloei van die partij. Het geheim daarvan vindt
hij in een staalvaste eenheid en in een gansch eenige wijze van
inrichting, waardoor de meeningen der verschillende leden aan elkander
worden getoetst tot men in eensgezinde werking ermee voor den dag
treedt in 't parlement.
Ten z e trek ik de aandacht daarop om wille van de poging
die Schaepman later heeft gedaan oin zoo'n Centrum in Nederland
tot stand te brengen. Niet gansch is hij gelukt met zijn . Proeve
van een Program 1883 opgesteld, maar toch is het dank aan
het streven naar zijn ideaal dat de Grondwetsherziening kwam — die,
al was ze door katholieken van minder ruimer blik nog zoo gevreesd
— zoo'n heerlijken uitslag heeft geleverd (i),
(1) Meer daaiover in de merkwaardige bladzijden van Dr. ARIENS,

Kathol, Gzds, 1889.
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Joseph de Maistre is een , der grooten, waar Sch. het meest mee
sympathiseert. Geen wonder : Het is de man naar zijn' hart, de man
van de Kerk en van het Pausdom. De Maistre heeft- zijn plaats bij
clezen, wier geschiedenis men niet schrijven kan; zonder de geschiedenis
der gansche wereld van hun dagen te schrijven. Hij kende de feiten
van zijn raadselachtigen tijd in hun wezen,-in hun oorzaken en gevolgen,
als waren 't huiselijke zaken voor hem. Van op zijn Horeb te Chanibery
heeft de ziener van de achttiende eeuw met ons meegeleefd; en wat
komen moest volgens hem, is gekornen. Na de Maistre's a Pape » kon
Gentz naar waarheid- zeggen Andere mOgen vor de Maistre gewusst,
.gefiihlt haben was der Papst ist ; -aber gesagt hat -es - noch nie ein
Schrifsteller wie- er Bij de Maistre, gaat Sch. voort, heet het
booze beginsel de Revolutie ; het tegenovergestelde, de redding, de
verlossing heet de Paus.
Men voelt het, in gezelschap van zulk een geest is de groote
Nederlander recht op ziju plaats. Hoe schitterend hier het a amicitia
pares facit vel invenit, is bewaarheid, kan men best zien als men deze
studie legt nevens den a de Maistre a van Sainte Beuve. Op de
vleugelen van de •hoogste philosophie stijgt Sch. inet den denker der
a Soirees naar de AlpentOppen. Maar daar treffen ze ook op hun
vlucht a l'aigle de Meaux a • Beiden (Bossuet en de Maistre) hebben
hun eigenaardige grootheid. In Bossuet leeft behalve het genie ook
het bewustziin van het ambt, van de waardigheid; deze groote geest
is tevens de statige prela a t, de majestueuse predikei aan het majestueuse
hof van den Roi-Soleil. De Adelaar -van Meaux is wel wat geheraldiseerd; de 1Vfaistre daarentegen is meer natuur, meer genie ook in'
het uiterlijke, deze adelaar heeft nog zijn vlucht, zijn wieken
zijn niet naar snede- en ' wijs gevormd ; hij- blijft ' zijn rotstop getrouW.
Al evenaart hij soms Bossuet in kracht- en majestateit, hij bezit toch
geheel andere hoedanigheden. Bij den lijkredenaar Van Henriette
d'Angleterie vindt men altijd adel en kunst, bij den auteur van a du,
Pape a vindt men evenveet adel; maar meer kracht dan kunst, meer
natuur dan vorm. Naar _Bossuet verplettert, daar trapt de Maistre tot
gruis. Hij heeft het ruwe, scherpe, vreeselijke woord hij spreekt
van Canaillocratie, hij beschrijft het ontbindingsgeding dat op de Fransche
revolutie uitloopt en heeft voor dit geen andel, u naam dan putrefaction;
soms overvalt
doemonium rnericlianum,
hij doemt Napoleon als
hem' de twijfel en hij vraagt zich of of de Bourbons geen a race usèe
moeten heeten. a
Met deze aaiihaling sluit ik de politieke opstellen van' Schaepmantoe, in de hoop dat de lezer even oNertuigd zal zijn als ik van de
onwaardeerbare winst die de Nederlandsche letteren hebben getrokken
uit het feit dat Dr. Schaepman aan politiek heeft gedaan.

(Vervolgi.)

J.

P.

Ant******AU
BOEKENNIEUWS.
Het Land van Rembrand, door C. BUSKEN HUET, derde
,druk, geillustreerd, 2 din., Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1898.
De zoo bekende Hollandsche schrijver C. Busken Huet levert in
bovenvermeld werk eenige studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Te dien tijde verwierf Paul Rembrand
16o8-1669), de meester der Hollandsche schilderschool, zijnen onsterfelijken roem.
In het eerste deel bespreekt de schrijver bij wijze van inleiding,
de belangwekkende toestanden en rnerkwaardige personen uit de 13",
14de, 15 de en 16 de eeuw : de kruistochten, de feodaliteit, de scolastiek,
het onderwijs, de kunst, de letteren ; Olivier van. Keulen, Thomas a
Kempis, Erasmus.
In het tweede deel, bestudeert de auteur den maatschappelijketi
toestand van Noordnederlan,d gedurende den heldenty'd 1571-1713).
Hij toont dat Holland een groot aantal buitengewone personen
heeft voortgebracht uitmuntend op allerlei gebied : de godgeleerdheid,
den handel, 'de wetenschap, de kunst, de letteren, de politiek, het
militaire; hij maakt ons bekend 'Met de zeden en gebruiken aldaar
bestaande eene studie, welke tot nog toe ook in Belgic deerlijk
verwaarloosd werd, maar niettemin iedereens belangstelling verdient
om het errassende en het bekoorlijke dat zij ons oplevert.
Busken Huet heeft dus historie geschreven geenen stelselmatigen
samenhang van politieke feiten, maar eene reeks beschrijvingen van
maatschappelijke en zedelijke toestanden. Onder aan de bladziide haalt
hij de geraadpleegde bronnen aan, vergemakkelijkt aldus de contrOle,
en vooral laat den le7er zelf over de betrouwbaarheid der citaten
oordeelen; want men lioede zich wel alles wat Busken Huet schrijft
als klinkende munt aan te nemen legenden, gedichten en apocryphe
teksten verdienen lang dezelIde fiducie niet als verhalen van oor- en
ooggetuigen.
Het wil ons voorkomen dat de inleiding (het eerste deel) te
lang is om onder den titel van dit werk uitgegeven te worden. Het
is een bock apaart, zeer belangrijk, maar te breedvoerig. Gaarne ook
hadden we de verdeeling in het werk gevonden : nu leest men voort
zOnder te weten wat er eigenlijk volgen gaat; immers elk hoofdstuk
bevat zeer verschillende artikelen, en voor een Zuidnederlander, die
met Noordnederlandsche tOestanden niet even goed bekend is, ware
,een opschrift hier en daar zeer welkom. Tot hier over de methode.
Wat gezegd van de studien zelven ? De stijl is zwierig, de taal
keurig. Onpartijdigheid is verder de eerste vereischte voor een geschiedboek rechtuit gesproken hebben we voor dat punt minder aangemerkt,
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clan men zou kunnen verwachten. De peisonen, van welke gezindheid
dok, worden doolgaans naar verdienste beoordeeld. De geestelijkheid
wordt terecht gelaakt omdat zij 1,56r de omwenteling der XVI d6 eeuw
te wreed of te hartstochtig te werk ging (11 2, 1E6): Willem van Oranje,
de stichter der Nederlandsche Republiek, wordt geheeten . verachter
van den koning, hater van den paus, bespotter van den kardinaal,.
staatsgezind met de staatsgezinden, van de religie -met die' an de
gees met de geuzen, bereid voor de algemeene 7aak zijne
lepels en zijne vorken te verkoopen De onafhankelijkheid an Holland
wordt als het gevolg van eenen- toestand voorgesteld, door aller/ei
elementen teweeggebracht. Min juist is de volgende redeneering De
kruistochten in huenen bloertijd vullen een der schandelijkste en ook
der schoonste hoofdstukken in de jaarboeken van het christendom.
De lezer vraagt zich natuurlijk af, hoe de kruistochten chiistenen
tot schande strekken ! Eenige kruisvaarders begingen euveldaden : maar
kon de overhead die verhinderen ? Eenige zaaiden twist : maar zulks
lag in den aard der middeleeuwsche ktijgers Of is misschien het
doel zelf der kruistochten lets laakbaars in schrijvers -oogen ? Elders
verwijt hij de Kerk haar belang niet te hebben gekend, toen zij
tusschen haar en de halve christenheid op de lijken dezer nieuwe teelt
een onoverkomelijken scheidsmuur deed rijzen. scheidsmuur bestond
reeds vOor de vervolging : het verschillend geloof, de ketterij ; deze
laatste was in de oogen der wereldlijke macht eene misdaad die zij,
zelve in het algemeen belang Wilde straffen. Verder moeten we 'nog
aanstippen dat de schrijver aldoor zulke teksten aanhaalt, die de
onzedigheid en de zinnelijkheid het meest vleien (1, 24, 25, 53, 54):
tafereelen waaraan de Zuidnederlandsche bevolking met zeer gewoon
is. Te vergeefs zoeken we in het artikel der koloniale mogendheid
(II I , 206) eenige buzonderheden' aangaatide de Nederlanders, die nth,
in de Kaap, in Transvaal hebben neergezet. Geen twijfel of de viercle
uitgave zal die Jeemte aanvullen. Handelende over de uitwijkingen
van Vlamingen en Bxaband,ers vergat_ de schrijver het werk van
G-ailliard, door de Kon. Academie van ,Belgié bekroond, te raadplegen:de invloed van Zuid-Nederland op dit gebied is heel wat belangrijker
dan uit die bladzijden blijkt. Van den anderen leant leest men niet
zonder belangstelling de baldadigheden der ketters in Nederland (I, 239),
den ritus der wederdoopers te Amsterdam (I, 242), het studentenleven
in de middeleeuwen (I, 174), den oorsprong der Inutaizo Christz, enz.
Ons besluit : het besproken werk verdient zeker aanbeveling : de
druk is wel verzorgd, en de menigvuldige illustratien zijn keurig afgewerkt onder toezicht van den zoo gunsog bekenden J. H. W. Unger.

J. JACOBS.
A Short English Grammor for the Use of Dutch Schools..
i,00d,
R. A. B UGENHOLTZ. - Groningen. P. Noordhoff, 1901. Dit werkje hebben wij aandachtig doorlezen, en wij denken dat
de schrijver er in geslaagd is de regels der spraakkunst bondig en
klaar uiteen te zetten. Welgekozene voorbeelden staven iederen repel.
Het gebruik der voorzetsels achter werkwoorden, hijvoegelijke en zelfstandige naamwoorden is met zorg behandeld. In het aanhangsel geeft
de beer Hugenholtz nuttige wenken nopens het gebruik en de: beteekenis
der synoniemen; en in de korte regels der uitspraak leert de student
hetgene hij wel client te weten. Hier nochtans Madden wij den uitleg
der toonteekens, aan de leerwijze van ten Bruggencate ontleend willen
aantreffen. Enkele spraakkundige regels zouden ook wat meer mogen,
aangevuld zijn.
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Wij eindige met den wensch, door den schrijver uitgedrukt, ten
voile bij te treden. Moge zijn werkje tot nut strekken aan beginnelingen en ook aan gevorderde leerlingen om het Engelsch, op onze
dagen meer en meer onontbeerhik, beter aan te leeren.

V. V.
Hulpboekje voor jonge kruidenlezers, door A. DE JAEGHER,
leeraar te Poperinghe, verkujgbaar in den Nederlandschen boekhandel,
St-Jacobsmarkt, 5o, te Antwerpen, gedrukt bij A. van Mullem, te Brugge.
Prijs : 0,50 fr.
De schrijver stelt zich voor doel de leerlingen onzer gestichten
voor middelbaar onderwijs bekend te xnaken met de bloemen (wilde
en gekweekte), die men doorgaans in Vlaainsch Belgic aantreft.
In het eerste deel duidt hij de groeiplaatsen der bloemen aan,
namelijk langs &liken en wegen, op de akkers, langs de kanten, in
bosschen, weiden, slooten en plassen, tuinen en parken.
Het tweede deel bevat een overzicht van den bloeitijd der boomen,
heesters en kruiden. Voor elke plant wordt vooreerst de meest gangbare Nederlandsche naam opgegeven. Soms worden er min gebruikte
gewestelijke benamingen bijgevoegd, evenals de Fransche en de Latijnsche
naam. Daarop volgen telkens de groeiplaats en de kleur der bloemen,
veelal ook de voornaamste kenmerken van stengel en bladeren; door
middel van cijfers worden de maanden van den bloeitijd aangeduid.
B. v.
Madeliene (Karsouwken, Grasbloem, Paaschbloempje ; Bellis perennis, Paquerette). — Grasland. — Samengesteldbloemig. — Geel hart
en witte stialen. — 1-12.
Het laatste deel geeft eenige wenken over het samenstellen van
een Kruzdboek, en eene Rangschzkking der planten naar hunne natuurlijke familien,
Het Hulpboekje van den beer De Jaegher, eene inleiding tot eene
meer uitgebreide Flora, is in eenen zeer eenvoudigen vor m geschreven,.
doch voldoet niettemin aan de eischen der hedendaagsche wetenschap.
Naar onze meening kan het best gebruikt worden in de lagere en
in de middelbare scholen.

J. K.
Het Wapen van Amsterdam door B. H. KLONNE, Amsterdam,
Frederik Muller, 1899, 14 bl. in 4°.
Omtrent het huldigingsfeest van koningin Wilhelmina werd te
Amsterdam het plan gevormd het sedert 1816 bestaande bedorven
stadswapen, en vooral de kroon die het schild bedekt, meer historisch
af te beelden.
Men weet dat Maximiliaan I in 1483 Roomsch koning, en later
keizer van Duitschland, meer dan eene bedevaart door de Nederlanden deed. Bij die gelegenheid bezocht hij b. v. de kapel van 0. L. V.
van Dadizeele, en begiftigde, na eene lange ziekte, het wapen van
Amsterdam met eene kroon.
De vorm dier kr non was tot in onzen tijd vergeten en slechts
door de verbeelding min of meer in herinnering gehouden.
Nu was in 1898 de vraag, welke was de historische vorm dier
koningskroon? of was het een keizerskroon?
De bovengenoemde schrijver legde zich er op toe den vorm dier
kroon te bepalen, en hij verkoos de keizerskroon, dewijl de bedoeling
van Maximiliaan daarin niet werd miskend en sedert 1503 de keizerskroon allerwege de koningskroon heeft vervangen.
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Aan den archivaris, den heer Velder, werd het opgedragen de
noodige schreden te doen, om den vorm en kleuren Bier kroon,
welke slechts uit afbeeldingen bekend was,- te bepalen. Hij gelukte
in zip streven. En wat geschiedde? De gezagvoerders verwierpen de
uitkomst van het onderzoek en namen de kroon van Maximiliaan's
-opvolger Rudolf II tot type, de kroon van eenen weinig beduidenden
voist, die met Nederland bedroefd weinig heeft te maken gehad.
De heer KlOnne herstelde zooveel mogelijk de eer der - Maxirniliaansche keizerkroon, door deze, van eene historische schets vergezeld,
in prachtigen kleurendruk uit te geven.
Wij bevelen deze studie niet -alleen den wapenkundigen, maar
ook alien aan, die el. belang in stellen een nieuw bewijs te vinden
hoe men in Nederland, tot in' de 20e eeuw pogingen doet om sommige
herinneringen aan de belangrijke 15 e eeuw te doen vergeten.
A. T.
Institutiones philosophicae quas in usum tyronum serninami
Bononiensis secundum D. Thomae Aquin. doctrznas tradebat FRANCISCUS CARD. BATTAGLINI Bonon. Archzepz-scopus in eodem Seminarzo
olim Phzlosophiae Lector, Vol. I. — Logica. Vol. II. — Metaphysica.
Ethzca. Bononiae, typis archiepiscopalibus:
Vol. III.
Het kan niemand verwonderen dat sedert het verschijneh van de
beroemde Encycliek Aeterni Patris Fzlius van Leo XIII, waarin de Paus
den katholieken aanraadt 'de zoo verwaarloosde studie der oude christelijke
philosophie en vooral van de werken van den heihgen Thomas te hervatten, talrijke werken werden geschreven met let doel de beginselen der
oude wijsbegeerte te verklaren, te ontwikkelen, aan de behoeften en
-eischen van den tijd dienstbaar te maken en, hunne overeenkornst met de
zekere gegevens der natuurwetenschappen aan te toonen.
Hand- en schoolboeken, breedvoerige verhandelingen over enkele
vragen, korte opstellen, tijdschriften zagen het licht bij de vleet en gaven
aan de leeraars overvloedige gelegenheid hun-onderwijs met de leer van den
H. Thomas in overeenstemming te brengen. Indien ook pier het beginsel
geldt, dat het aanbod in rechtstreeksche reden staattot de vraag, kan Men
omtrent den vooruitgang der philosophie de beste verwachtingen koesteren.
Onder deze vruchten der Encycliek moet ook bovenstaand werk gerangschikt worden van den Kardinaal Battaglini, oud leeraar der philosophie, datmegen g zijde uitstekende eigenschappen in Italie veel bijval N'ond.
Het kan daarom nuttig zijn hetzelve in korte woorden te bespreken en aan
te bevelen.

I.

Ziehier de inhoud an het eerste boekdeel. Introductio (b1., 13). Logicae Tractatus primus-. Caput. I. De operationibus mentis (bl. 72). C. IL
De-manifestatione operationum mentis (bl. 117). Appendix de figures et
modis syilogismi (bl. 124).
Trac atus secundus. C. I. De criterio veritatis (bl. 148). C. II. De
diversis medais ceititudinis assequendae (bl. 189). C. In. De Methodo.
(bl. 200).
Appendix. I. De fallacies. 2. De disputatione scholastica.
Reeds in de Logica ontmoeten wij de yraag naar de natuur_ en den
oorsprong der begrippen, welke de schrijver volgens de beginselen van den
H. Thomas oplost. Deze methode heeft het voordeel de leer der begrippen
in hares geheelen omvang voor te stellen, maar heeft tevens hare bedenkelijke zijde, want de student, die in de logica zijn eerste schrede zet op
het gebied der philosophie, zal de verklaring van dit ingewikkeld onder-
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werp bezwaarlijk begrijpen, weshalve de gangbare handboeken hetzelve
later in de Psychologie behandelen.
In het tweede deel missen wij de verhandeling over de objectieve
waarde van onze begrippen, welke door de leer van Kant hoogst noodzakelijk is geworden. In het algemeen verdienen de verschillende dwalingen
van Kant eene zorgzame wederlegging, niet wegens hare eigene waarde,
maar omdat zij de hodfdwaarheden der philosophie aanranden en 'een
grooten invloed -op hare ontwikkeling hebben uitgeoefend. Het kenteeken
der waarheid en tevens de laatste grond der zekerheid is de objectieve
evidentie of de waarheid zelve, wanneer zij door middel der zekerheidsbronnen als noodzakelijk wordt aan den geest voorgesteld. Want zoolang
Diet blijkt dat de zaak niet anders kan zun, blijft de twijfel mogelijk en de
zekerheid uitgesloten.
Wij vestigen de aandacht op de verhandeling over de methode in twee
hoofdstukken.
Vboreest onderwerpt de schrijver aan de critiek van het gezond verstand het nominalisme, het conceptualisme en het realisme, en bewijst met
den H. Thomas, dat het algemeene alleen physieke werkelijkheid heeft in
de individus, en slechts door 's menschen verstand als algemeen wordt
gedacht. Het denkvermogen door middel der abstractie neemt niet direct
bet individu als zoodanig waar, maar ontdaan van zijne kenmerkende
eigenschappen, zoodat wig bij de zinnelijke verschijning van den mensch
Petrus de menschelijke natuur denken, welke aan alle menschen gemeen
is. Bin.i,evolg is het algemeen begiip niet enkel een naani, noch een zuiver
subjectieve denkvorm, maar heeft een objectieven grondslag, namelijk de
natuur of wezeriheid in alle individus verwezenlukt.
In het tweede hoofdstuk wordt de vraag geopperd of wij in onzeredeneeringen het algemeene uit het bijzondere of het bijzondere uit het
algemeene afleiden, met andere woorden of de methode, die wij volgen
synthetisch of analytisch moet heeten. Het antwoord luidt dat zij noch
zuiver analytisch noch zuiver synthetisch, beide eigenschappen vereenigt.
De geest kan zich het algemeene niet voorstellen zonder ook het bijzondere
voor oogen te hebben, noch het buzondere begrijpen zonder het algemeene
te denken. Het verband tusschen het algemeene en het bijzondere wettigt
een onderscheid, maar geene scheiding.
'Daarom is het valsch dat slechts de inductivemethode (met uitsluiting
van het syllogisme) in staat is tot degelijke uitkomsten te voeren, wijI ook
de inductie en de analyse en de synthese noodig heeft en, om bewijskracht
te hebben;tot het syllogisme moet teruggebracht worden.
De wetenschap vordert ervaring en beginselen, de ervaring levert de
feiten, door middel der beginselen erkennen wij hunne natuur, -hunne
oorzaken, hun onderling verband. Zonder ervaring kan de geest de werkelijkheid niet bereiken, zonder beginselen is de wetenschappelijke kennis
der feiten onmogelijk.
II.
Het tweede boekdeel de Metaphysica behelst de Ontologie (bl. 193),
de Theologie (bl. 294), de Cosmologie (bl. 347) en de Anthropologie(b1.513).
In de strijdvraag omtrent het onderscheid tusschen de concrete wezenheid en het bestaan van een geschapen ding spreekt de schrijver zich
Diet durdeluk uit, zoodat de lezer in twufel blijft of dit een onderscheid is
tusschen twee zaken, of tusschen twee denkbeelden van eene en dezelfde
zaak.
Wij vinden een twintigtal bladzijden (bl. 122) gewijd aan de leer der
scholastieken over de vier elementen (vuur, licht, aarde, water) waaruit
alle lichamen zun samengesteld, en welke daarom niet samengesteldv
eenvoudig noemden.
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Of hier echter in een onderwerp dat in onmiddellijk verband staat met
de natuurwetenschap genoeg rekening wordt gehouden met de gegevens
van deze wetenschap,,zal menigeen twufelachtig schijnen.
Het wil Ons voorkomen dat bij de verklarmg van het begrip oorzaak
(bl. 185), het causaliteitsbeginsel wordt verondersteld, daar nochtans dit
beginsel zonder het voorafgaande begrip oorzaak met tot stand komt.
,Met genoeg,,-en zal de lezer de belangrijke verhandeling over wezen
waarin de schrijver de natuur van den tijd bespreekt (bl. 338). Door eene
heldere en schetpzmnige ontleding van het begrip, op het voetspoor van
Aristoteles en den H. Thomas, ruimt hij de bestaande moeilijkheden uit
den weg, en handhaaft tegen Kant de objectieve waarde van -het begrip.
In de Godsleer volgt de schrijver de gewone verdeeling der handboeken, spteekt eerst over Gods bestaan en -vervolgens over deszelfs
eigenschappen.
Bij de behandeling der strijdvraag tusschen de katholieken omtrent
de wijze hoe God de toekomstige (absolute of hypothetische) beslissingen
van den vrijen wil kent, zet hij de twee gangbare verklaringen der Thomisten en Jesuiten-uiteen, zonder voor de eene of andere partij te kiezen.
Zijn de decreten, welke volgens de Thomisten als kenbron dienen in
strijd met de vrijheid van den mensch, van den anderen kant stuit de
scientza media op een onoverkomelijk bezwair. Want, zegt men met
Vasquez dat de toekomstige vrije daden eene eeuwige objectieve waarheid
uit zich zelVen hebben, welke Gods wijsheid in zijn wezen schouwt, blijft
de vraag gewettigd hoe deze eeuwige waarheid (onafhankelijk van Gods
kennis) kan bestaan, daar zij geheel en al afhangt van den vrijen wil van
den mensch ,door Wiens besluit eenige daden in den tijd zullen werkelijk
zijn, andere niet.
In de zienswijze van Suarez wordt deze eeuwige objectieve waarheid
ontkend en de vrije toekomstige handeling slechts als eene voorwaarde
beschouwd, zonder welke zij niet in Gods wezenheid kan gekend worden.
Maar ook later staan wij voor een onbegrijpelijk mysterie, wijl men niet
inziet hoe Gods wezen eene beslissing voorstelt welke in de -macht is van
eene nog niet bestaande oorzaak en daarom- in den tijd kan genomen of
niet genomen worden.
Het is daarom den verdedigers van de scientia media onmogelijk
hunne theorie rechtstreeks te bewijzen, zij kunnen slechts zijdelings te
werk gaan, met de tegenoverstaande theorie te wederleggen.
Het hoofdstuk over de vrijheid en onveran.derlijkheid Gods is een
voorbeeld van eene -meesterlijkeverhandeling, die van diepgaande kennis
en groot gemak van voorstelling getuigt.
Bij de verklaring van de noodzakelijkheid der medewerking Gods met
alle werkingen der schepsels ontbreekt de bekende vraag omtrent de natuur
dezer medewerking. Moet zij als gelijktijdig of (natures) voorafgaand-beschouwd worden?
In de Anthropologie vinden wij eene uitmuntende verhandeling
(bl. 416-471) over den oorsprong onzer begrippen. De stelsels van Plato,
Leibnitz, Cousin, Rosmini, de leer der aangeboren begrippen, het Ontologisme, het Idealisme, het Traditionalisme worden tauwkeurig onderzocht, en als onvoldoende en strijdend met 's men-schen natuur verworpen.
De Kardinaal verdedigt het stelsel der scholastieken dat al onze begrippen
door abstractie uit de zinnelijke waarneming ontstaan. Zeer leerrijk is het
kapittel gewijd aan de leer omtrent de natuur en de medewerking bij de
geboorte der begrippen van de zoOgenaamde species impressa et expressa,
waardoor het dikwijls verkeerd begrepen onderscheid tusschen den Intel.
lectus agens en posszbilis wordt opgehelderd.
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Het onderzoek van de evolutie-theorie zal met vrucht gelezen worden
(bl. 493). Meer klemmende argumenten waren echter wenschelijk geweest.
De woorderi van Aristoteles dat de soorten der dingen gelijk zijn aan de
cijfers waarvan de eeue, hoezeer slechts door de eenheid gescheiden niet in
de andere kan overgaan, kunnen als vergelijking licht verspreiden, maar de
stelling niet bewijzen.

III.

De Ethica bevat de algemeene Ethica welke over de menscheiijke
handelingen in het algemeen handelt en de bijzondere Ethica, die de
plichten van den meusch jegens God, den naaste en zich zelven ontvouwt.
Het laatste hoofdstuk_ beschouwt de Godsdienstige maatschappij of de
door Chr istus gestichte Kerk.
Het werk bespreekt met uitmuntende helderheid de zaken, welke in
een hand- en leerboek onmisbaar zijn, maar het mondeling onderwijs zal
-noodig zijn om de beginselen en argumenten nader te ontwikkelen en aan
te vullen. Want van vele in onzen tijd gestelde vragen op maatschappelijk
-en economisch gebied wordt nauwelijks melding gemaakt, als daar zijn de
natuur, het doel, de grenzen van de Staatsmacht, de verhouding tusschen
-de vrijheid en het openbaar gezag enz.
Bij de behludeling van de vraag omtrent den oorsprong van het gezag
in de maatschappij wederlegt zijn Eminentie de theorie van Rousseau
( bl. 1_63-188), die de maatschappij en het gezag uitsluitend als eene vrucht
van de toestemming des yolks beschonwt. Daarentegen beweert hij dat
het gezag, even als de maatschappij, oorspionkelijk van God komt, en dat
even als de tegenwoordige maatschappij het vervolg en de uitbreiding der
eerste familie is, ook het tegenwoordig openbaar gezag, het vervolg is van
het gezag in de eerste familie.
Dit gevoelen, dat slecht de historische zijde_vap het probleem beschouwt, schijnt aan menig bezwaar onderworpen en het openbaar gezag
met het gezag van den huisvader te verwisselen.
Ondanks bovenstaande op- en aanmerkingen, -welke van ooze oprechte
waardeering getuigen, aarzelen wij niet het werk van Kard. Battaglini ten
zeerste aan te bevelen. Het zal de studenten bekend maken met alleen
met de soms duistere uitdrukkingen der scholastieken, maar ook met den.
geest, de strekking, de beginselen en beschouwingen van hunne philosophie. Als inleiding tot de studie der theologie zal het hun uitstekende
diensten bewijzen en hen in staat stellen de werken der beroemde theologen met vrucht te raadplegen.
Den leeraar blijft het overgelaten de verklaarde beginselen op de
hedendaagsche vraagstukken toe te passen, en het ontbrekende aan te
vullen. Hij zal vooral zijn oogmerk moeten richten op de leer der scholastieken in zoover zij niet strijdt met de verkregen resultaten der natuurwetenschap. Want om de philosophic van den H. Thomas in hare vroegere
eer te herstellen, is het niet voldoende talrijke teksten uit zijne werken
aan te halen, men moet tevens betoogen dat zijne leer met de vorderingen
der 'wetenschap overeenstemt, en op beginselen rust krachtig genoeg om de
hedendaagsche dwalingen op alle gebied te bekampen en uit te roeien.
Het hoofddoel, dunkt ons, van de werken bestemd om aan de philosophic van den H. Thomas algemeen ingang te doen vinden, moet zijn de
verwiidering van het vooroordeel dat zij strijdt met de vorderingen der
ervaringswetenschappen. Zoolang dit vooroordeel blijft bestaan, zal men
wellicht in geleerde kringen met achting spreken van de metaphysiek der
middeleeuwsche denkers, maar op het gebied der natuurphilosophie hunne
stelsels, met schouderophalen of een glimlach, als verouderd afwijzen en
veroordeelen.
Dr. A. DUPONT.
Roermond,
.
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La Peau, etude de ses princzfialvs proprzete's physiologzques,
hydrothe'rapze et hygiene cutanne'es, par le docteur JULES VADICKE. —
Gand, imprimerle A. Suffer, 1900.
Een werkje van vijf en negentig bladztjden waar kortbondig en
snedig uiteen gezet wordt wat op de titelplaat aangekondigd staat.
Vele schriften van allei lei onmondige Kneippisten zijn onder 't publiek
verspreid : doch aan de wenken en de raadgevingen die er in \ oorkomen,
ontbreekt doorgaans een stellige wetenschappelijke_ grand die de watertoepassingen meet voorlichtep, op gevaar anders meer kwaad dan goed
.
te stichten.
De heer Dr. Valcke, deed dus allerbest- de eigenlijke watertoepassingen door theoretische beschouwingen te doen voorafgaan, over bouwen levensverrichtingen der huidoppervlakte, en over de physiologische
uitwerksels van 't water op een gezond lichaam. Nuttig werk verrichtte
de heer Valcke.
Dat hij mij vergeve hier twee opmerkingen - te ,schrijven die den,
schrijver bij latere vulgarisatie kunnen te pas komea.
.0- Volgens prospectus is 't werkje bijzonder tot onderricht , van
moeders en onderwijzers bestemd : alzoo verstaan, schijnt mij_ dat er al
te veel loutere technische woorden uit de geneeskunde in voorkomen.
Daardoor wordt, voor hoogernoemde personen, de tekst eenigszins
moeilijk.
2° De schrijver draagt een -VlaamSchen naam, doctoort in een
Vlaamsche stad, doet zijn werkje in 't Vlaamsche Gent verschijnen :
zou hij, altijd het doel van vulgarisatie beoogend, geen nuttiger werk
gesticht hebben, met in 't Nederlandsch te schrijven, dan wel in
't Fransch, waar hydrotherapische werken niet 6ntbreken ?
Dr. FR. MEEUS.
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Volkskunde. 12' jaarg. lie en 12 e afl.
Van Dc Maurits Sabbe Peter Benoit en het Vlaamsche Volkslied. « Benoit kende al de verborgene, ontroerende krachten van het
volkshed. Hij wist er niet alleen voor zijn eigen inspiratie een vruchtbare voedende stof van te maken, maar door het gebiulken der liederen zelf wist hij in zijne werken soms heerlijke effecten teweeg te
brengen. Zijne bewerking van het Wilhelinus in de Schelde a, het
Slaat opten irommelle in de
Pacificatie a, het Klein .A7leuterken
bij den aanhef der Kmdercantate a het Zwezelken in den dans van
't . Meilief a, het Hasseltsch Mezliedeken in de Negen Provincien
het Gequetst ben zc van bznnen in Karel van Gelderland a enz.,
zijn evenveel glanspunten in zijne partituren. a — De Arabische Nacht
vertellingen. De Geschzedenzs van den kleinen Bultenaar. A. De Cock
toont hoe dit Arabisch vertelsel in bijna heel Europa voorkomt, dusuit de volksoverlevering geput is en niet een kind is der fantazie
van den Egyptiaanschen verteller zooals de arabist prof. Chauvin het
beweert. — Vervolg van De Cock's Spreekwoorden en zegswrizen,
afkomstig van oude gebruiken en volkszeden (Het Spinnen). De Cock
deelt nog eene onuitgegevene zangwijze mee uit het Meetjesland van
het volksliedje Het sterven van den Beer. Voorts Nederlandsche
Sitn5okjes en Vertelsels medegedeeld door G. J. Boekenoogen : Van
Grootoog en Klaaznoog, Van Grooten Kloas en Lutjen Kloas, Van
den slimmen Jan.
Christene School. Te lezen in n" 18 en voorgaande de studie
van Vranck van Aeckeren over : Herbert Spencers opvoedingstelse4
Het is er verre van af dat de school, zooals hij ze hier voorstelt,
ingericht zij met het oog op de gemiddelde begaafdheid der kinderen. Zijne school is eerder eene met voortgezet onderwijs, of beter
nog, is een wetenschappelijk polytechnicum.
De zaak is dat Spencer tot voorbeeld en doel van opvoeding en
onderwijs zijne a Synthetical Philosophy a nam. Het ging hem gelijk
zoovele wijsgeeren, die zich aan het hervormen der opvoeding waagden : Wanneer zij hun stelsel in pedagogischen norm wilden omzetten, ontbroken hun, in hunnen welgemeenden iever, de deemoedigheid
hun wijsgeerig stelsel tot 's kinds peil te doen afdalen, en aan de
stof de inkleeding te geven, die besnoeiing te doen ondergaan, welke
de kindernatuur vereischt.
Tijdschrift van het Willemsfonds. Juni 1901.
Eenige bladzijden over Nymegen en omstreken, ter gelegenheid
van het 26' Taal- en Letterkundig Congres, door G. D. Minnaert,
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met platen. — Vervolg van M. Sabbe's lieve Brugsche novelle Een
Mei van Vroomheid. — Eenige chronomische en polztieke opmerkingen naar aanleiding van den Transvaaloorlog door L. Cornea.
lissen Rupertus, zonder veel nieuws.

Het Katholiek Onderwijs. Juli 1901.
Te lezen : Victoria waarin de schrijver toont hoe de Engelschen
den naam hunner vorstin zaliger geheel de wereld rond gezaaid hebben,
de oude Perzen.
en vervcylg van het opstel : De opvoedzng
Bulletijn der maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde
te Gent, nr 5. Te lezen de mededeeling van T. De Smet : Quelques
notes relatives aux Van Eyck. Je ne veux pas conclure, comme
d'autres l'ont fait, a la superiorite d'Hubert van Eyck _ ,sur son frere.
Les e l ements nous manquent pour cela. Mais on ne peut pas davarftage se baser sur ces memes elements pour rejeter en quelque sorte
Hubert' Van Eyck de l'histoire de l'art, en recluisant presqu'a /leant
sa part A la seule oeuvre A laquelle se rattache son nom (De aanbidding van het Lam)... _Je suis convaincu..., qu'Hubert van Eyck
a tehu , une três grande place dans la peinture du XV e siecle et qu'il
a en sur son frere Jean, une influence considerable. »

Germania Mei bevat het vervolg van Duitschland voor de
boeren, van Haller v. Z. In Schule and Elternhaus stelt Matthias
uit Koblenz in 't Licht hoe de school soms meer invloed heeft op
den zin voor orde en tucht, dan de ouders. Thelen te Brussel schrijft
over de rechterlijke organisatie van New-York in de IT eeuw.
De Vlaamsche Kunstbode, Juni.
Bevat het derde bedrijf van Clodwig en Chlotildis, lyrisch drama
in 5 bedrijven door Lod. Lievevrouw-Coopman ; een drietal gedichtjes
(door Buyst, J. 13oucherij, C. Magerman); kunstnieuwsjes uit Brugge
door Mev. Verkest, de vertaling van e'ene bijdrage over Benoit in
een Duitsch Blad verschenen, t met het hart geschreven », zegt terecht
de inzender Dr. E. v(an) O(ye) ; een rouwbericht naar aanleiding van
het afsterven van W. D. Leen, een Limburger (van Peer) die te,
Antwerpen verbleef, een paar werken van Lemonnier vertaald heeft,
en tot de eerste medewerkers van De Vl. Kunstbode behoorde.
De studie van Aug. De Vreught, Bedreigde Talen, a is flunk
geschreven, boeiend en leerrijk. « Onverpoosd spreken ons de dagbladen
van het t verrussen van Polen, van de Baltische provincien, van Finland
zells; het Pruisisch beambtenbestuur tracht door alle mogelijke middelen
Pruisisch Polen en het Deensche Sleeswijk te verduitschen; het Hongaarsch Bestuur, door al de in de Kamers op ernstige wijze _vertegenwoordigde partijen ondersteund, streeft er naar de talen der Slavische
en Latijnsche volken, die van alle zijden de. breede puszta omringen,
ten voordeele van het Magyaarsch veld te doen ruimen
Zouden dan wezenlijk al die talen veroordeeld zijn, vroeg of
laat te verdwijnen? Kunnen de kleine volken, die zich zoo dapper
verweren, er waarlijk niet aan ontsnappen, eenmaal voor hunne machtige
bespringers te moeten zwichten?... »
Schrijver wijst op den eigenaardigen toestand van het Bastisch,
en vooral van de talrijke talen welke in Oostenrijk en in de Donauvallei te kampen hebben om haar bestaan, talen welke tot spoedigen
ondergang gedoemd schenen, en die integendeel overal ontwaken 'en
op korten tijd een, verassenden letterkundigen bloei vertoond hebben. -
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Musica sacra, 5 en 6.
Kanunnik Sosson komt op tegen de kerkgezangen, welke den
gang der heilige offerande stores. En hij heeft gelijk. Zij die in 1848
het eerst de 112issa solemnis in D. van Beethoven te Amsterdam en
zonder uitlatingen in' de kerk tot zes ' maal toe hebben doen uitvoeren,
mogen wel nog heden een ernstig Mea cul_pa spreken. Dat bewijst
de schrijver met voorbeelden en gewijden tekst. Uttgave : Ilymnus
voor 3 stemmen met begeleiding ter eere van S. Jozef door L. Vanhoutte.
Ave verum voor 4 stemmen, zonder begeleiding door denzelfde.
Salve Regina voor twee gelijke stemmen, met begeleiding, door denzelfde. Regina ccelz, voor idem, met idem, door idem.

Durendal, Juni 1901.
De belangnikste brok van dit nummer is wel het artikel van H Fie..
tens-Grevaert : _Restauratzons et Restaurateurs, waarin krachtdadig opgekomen wordt tegen hettestaureeren van bouwvallen en oude kunstwerken,
zooals dit in Belgie meestal geschiedt. « Je dots reconnaitre que l'immense
majoritê de la population beige, a cause sans doute de sa vietile et chere
habitude de proprete, ne supporte que difficilement la vue d'un edifice
noirci par le temps, et s'epanouit d'aise en contemplant des monuments
laves, racles, recurês de haut en bas, rendus a leur blancheur premiere
par quelque nettoyage trtomphal de gratteurs offictels .... Si j'ecris ici,
et non dans une revue francaise, comrne on nfe l'a grossierement reproche,
c'est pour bien marquer quit y a un inter& patriotique a lutter contre
la grandeur insolente des restaurateurs, c'est pour faire cornprendre que
je m'eleve en qualite de catholique et non simplement de critique ou de
dilettante contre le traitement trop souvent injustifiable que l'on inflige
A nos belles eglises... Les restaurateurs savent tres bien quel est leur
clevoir. Pour des raisons presque todjours budgetaires et parce que je
ne sais quel besoin irrepressible les Mousse a executer pour leur compte
le programme de l'architecte createur, ils oublient toute mesure. Il faut
done refrener leur ardeur destructive en climinuant les credits. II ne faut
j amais leur permettre de refaire des sculptures monumentales. De la
sorte on ne trompeta personne. Les pierres historiees et refouittees ne
doivent etre remplacêes que par des pierres simplement epannelees. On
pout reconstruire exactement un ornement geometrique, une moulure,
un tore; on ne saurait retrouver les accents admirables de nos vieux
imagiers. Et si l'on juge que par suite d'un manque de soliditê une
facade doit etre reconstruite toute entiere, relevez-en le dessin avec un
scrupule religieux, faites-en peindre des reproductions, photographiez-la
pour les musees. Puis qu'on corifie la refection a un artiste original et non
a un copiste.... Quand un maitre des oeuvres du XV e siècle restaurait
une eglise du XIII' siecle, copiait-il le style de l'architecte primitif ?
Le XVIIIe siècle, dont on a beaucoup coedit a tort eta travers, avait
la-dessus encore des idees tres saines. Les De Bruyn, les Dewez, les
Agneessens n'êtaient pas tourmentes de nos soucis archeologiques, de
notre conception abstraite et glaciate qui consiste a vouloir retablir, dans
un edifice de plusieurs siecles, je ne sais quelle illusoire unite de style.
Its ont commis des ecartes de gouts. Mais ils creaient ; leur imagination
avait souvent une ampleur magnifique. .
Revue de l'art chretien, XII, 3.
Barbier de Montault bestudeert de schatkamer van S. Matthias
'te Trier. Vooral is de reliekenkas der 13' eeuw (H. Klaus) merk
waardig. « Die eeuw a, zegt Didron, « heeft geen schooner gedenkteeken

100

QVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN.

opgeleverd (Ann. arch., XIX, bi. 226). a Nog een aantal voorwerpenz
van 1400-1800 worden hier beschreven. — Bethune beschrijft de kerk
van Messines gesticht in 1060; de schrijver geeft verlichting tot 2625
toe. — Cloquet vervolgt zi)ne studie over gestiliseerde versiering.
Helbig komt op tegen de totale a he rst ell in g van sommige monumenten, en raadt alleen de bestaande fragmenten te bevestigen."Men,
herstelt,- zegt de schrijver, geene bouwvallen.
Federation artistique, 27-37. April-Juni.
vinden hier (27) den ernstigen Leon Ery tetug met
a Toute oeuvre d'art dêveloppe necessairement un'e these, a waarover
veel voor en tegen te zeggen is. Daarorn is het niet onaardig (in 31)
eene hjst van a definitions . te ontmoeten, benevens Leveques uitvoerig
slotartikel over monumentale schilderkunst, die a n'a plus guere qu'unevole nouvelle ou s'engager et une mine inexplorêe a explorer. C'est
le grand paysage avec figures concu dans un pantheiste (?).
— In n' 32 verklaart Edg. Baes a La valeur des oeuvres d'art est de
fluctuation comme les actions de finance, mais elle peut etre determinee
et tenue a jour comme une cote de Bours'e. Daaruit volgt L'esthetique
pratique, pour fixer 'plus regulierement l'opinion. — De Taeye schrijft
in n' 33 over a Les sernites dans l'art, a en Edg. Baes beklaagt in
nr 34 de « lassitude a der schilders, die de grootheid van het nationaal
verleden uit het oog verliezen. Men keere tot a la peinture monumentale terug! — Alphonse van Ryn komt op tegen de philoneistes,
minder onlogisch dan de misologues van Socrates; welke met zoo
antinationaal- waren als menige onzer kunstenaars, nieuwheid-zoekers.
Revue Sociale Catholique. i r JuilJet 1901.
Belangrijk artikel van C. Van Overbergh over het wetsontwerp
aangaande de werkongevallen. Het ontwerp gewaagt van de ongevallen in de -mjverheidsinrichtingen, alsmede in handels- en landbouwinticlitingen, op voorwaarde nochtans voor deze twee laatste dat het
ongeval te wijten zij aan het gebruik van machines in gang gezet door
eene andere kracht dan die van den mensch of van lastdieren. Schrijver
bestrijdt deze beperking. Hij zou ook willen dat de bazen persoonlijk verantwoordehik blijven voor de ongevallen waaraan zij schuld
hebben en dat de Act of God, de ongevallen enkel aan .het
toeval te wijten, tot vergoeding zouden recht geven. De vergoeding
zal toegekend worden te beginnen van den 25' dag na het werkongeval. Waarom niet vroeger? In 't begin juist is 't meest noodig,
dat de gekwetste goed verzorgd worde, ten andere daardoor zelf is
er geene aanspraak op vergoeding voor ongevallen die eene onbekwaamheid van werk van minder dan 15 dagen veloorzaken! Voorts
diende ook de werkman ,verzekerd te zijn dat hij de vergoeding trekkenzal, zelfs indien zijn ba gs geen betaalvermogen bezit. Men zou hiervoor eene bijzondere kas kunnen inrichten, gevuld met de opbrengst
eener kleine belasting op de bazen. — Nog in dit nummer het vervolg van Lettres d'Extreme-Orient. Le Peril jaune door Th. Golliez.
Schrijver meent dat wij het Gele Gevaar waarmede sommigen hoog,
oploopen niet naoeten vreezen. Het gele ras groeit niet aan, er is zelfs
achteruitgang.---Wat de wedijvering betreft die de gele mannen aan
onze werklieden zouden kunnen doen, men vergete niet ,dat hunne
behoeften en hunne eischen stijgen met de meeidere welvaart; het
s tijgen der loot_en in Japan is beteekenisvol.
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Noord en Zuid, 7, J. L. van Dalen bespreekt Potgietels Emmc
(Miss Blackwood), waarvan de oorsprong nog onzeker is ; hij geef
•eene, letterkundige ontleding van het gedicht. — Taco de Beer geefi
de verschillende schattingen op, welke in 't verloop van tijd over var
.der Palm en Borger zijn uitgesproken ; hij wijst aan hoe de gunsi
van kenners en onkundigen voor de beide mannen niet heeft toege.
nomen, maar tevens hoe in Borgers tijd (t 1832) het vertrouwen oF
de Voorzienigheid en haren invloed op het lot der menschen heeft
afgenomen, alsmede hoe de « viesheid a door sommige jonge schrijvers als
schoonheid wordt gedebiteerd.
De Nederlandsche Spectator, 22, 24, 25. In 22 bespreekt men
'van Eedens Binnenlandsche koloniscztze. Laat ons anti-kapitalisten
ziju, met alle kracht, elk naar diepst gevoel en scherpst verstand.
Daartoe is volgens v. E. nu 't oogenblik gekomen. v. d. Meulen
schrijft over Kernkarnp's boek Robert Fruin. — Op bl. 181 wordt vermeld op welke gronden Verdam eene nieuwe uitgaaf van Van den Levene
ons' Heren aanbeveelt, en dat in de Leidsche Maatschappij van Nederlandsche letterkunde, den 22 ' Juni de voorzitter de c Vlaamsche beweging
heeft besproken.
— 25, bespreekt eene belangrijke studie van past. J. H. Hofman,
-uit bet Archief voor het aartsbisdom Utrecht. In die studie wordt
opnieuw bevestigd dat S. Willibrordus de stichter is der S. Salvatorskerk, te Utrecht, en dat dit de oude domkerk is. S. Maartenskerk
is van later dagteekening. Weissman wijdt een lang artikel aan het
thema Restauratie van gedenkteekenen en is van oordeel dat P. Cuypers
en De Stuers leugens << van het begin tot het einde a in de hand
werken, door hun streven naar herstel van oude monumenten. N! B!
De Katholiek, Juni.
Poelhekke : Het humanisme en de opvoeding. De schrijver beweert
c Het pleit wel voor den diep godsdienstigen geest der vijftiende
dat met de humanistische beweging de christelijke
eeuw in
beginselen der opvoeding zoo wel harmonisch vereenigd werden.
Ja zeker, er waren ook in de 15' eeuw in Italie brave menschen te
vinden! Dit wordt door Poelhekke na von Reumont en anderen
opnieuw bewezen. Maar welk zede- en kunstbederf! Van Breda doet ons
den schrijver van het vierde evangelie nader kennen
volgens de
meeste critici was bet 4" evangelie reeds in de eerste helft der 2 ' eeuw
overeenstemmend met de getuigenis van Irenaeus.
bekend
De Arbeid, afl. 9.
Langs vaste paden, novelle van G. van Eckeren. Vervolg van Lod.
ackelmans Marzeken van Nijmegen, met eene feLzinnelijke bladzijde.
Verzen van Frans Buyens en W. van Doorn. Ed. Verburgh bespreekt
den nieuwen roman van Zola, Travail.
Chronica over Staatkunde en Letteren van D r Schaepman;
nrs van 8 Juni en 24 Juni zijn gewijd aan pohtieke aangelegenheden in
Nederland.
De Katholieke Gids. Juli 1901.
Slot van het opstel ; De Pool Karel Antoniewicz. — De stem der
genade, vertelling van p. Bern. Mets. — In Be weerd maar niet bewezen,
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komt E. H. J. C. van der Loos op tegen de bewering van Frits van
Raalte in het Tweemaandelijksch,Tijdschrift als zou « op het tegenwoordig,
standpunt der vergelijkende taalstudie en volkenkunde de vraag of allevolkeren denzelfden oorsprong hebben, beslist ontkennend moeten beantwoord worden ». Op zuiver wijsgeerig standpunt, schrijft E. H. van der.
Loos, kan de menschelijke rede alleen het felt van 's menschen gemeenschappehiken oorsprong, zoo niet absoluut bewijzen dan toch mogelijk
en waarschijnh* maken. Zij bepleit de mogelijkhezd, wijl de werkelijk
bestaande verschillen door allerlei oorzaken kunnen worden verklaard;
zij bepleit de waarschynljkheid, omdat op taalVerschil gees rasverdeeling
tusschen de menschen kan worden opgebouwd. » Naar den afgrond,
sociale schets door Louis B. M. Lammers. — De Fransche Culturkampf,
door E. H. A., Van Winkel.
De Hollandsche Revue, 25 Juni 1901.
In Wereldgeschzedenzs wor-dt gehandeld over de vredesconferentier
Cuba en het Drievoudig verbond. De karakterschets is gewijd aan Dirk
Loon, den grooten nijveraar van Wormerveen, lid der Eerste Kamer;
als boek van de maand Jesus, door Ed. Schure. Schoone platen : Prof.
Dr A. Kuyper, Mevrouw Louis Botha, Dirk Loon en verscheidene gezichten op de Zaan.
Vragen van den Dag, Juli.
Eene aflevering met rijke afwisseling , van inhoud. Belangrijk zijn_
vooral de studies van H. M. J. Wattel, welke den Staatsplicht tegenover
de armenverzorging behandelt; van Dr. E. Bonebakker welke, in
Kollewijnsche spelling, het verschil bespreekt tusschen de geijkte
Nederlandsche schrijftaal, en de spreektaal, tusschen de taal in theorie,
de stijve veelal kunstmatige taal der spraakkunsten, en de levende
taal der werkelijkheid; over het afslijten der buigingsuitgangen, en het
verdwijnen van bet onderscheid tusschen de geslachten treedt hij in
bijzonderheden,
Belangstellenden. in de Passiespelen -van Oberammergau Pullen met
veel genoegen het Opstel lezen van Dr. E. Epkema : Twee dagen
in Oberammergau. — In J. Kuyper's Herinneringen en Beschouwingen
over den vooruitgang in stoffelijke beschaving gedurende de verloopen
eeuw komen aardige brokken voor. Om te gevoelen dat onze
levenswijze (althans uitwendig) steeds menschwaardiger wordt, daarvoor
hebben wij slechts een blik te widen aan hetgeen in eenig verschiet
achter ons ligt. Na de beerenhuiden en ruwe boomstammen- die de
oude Germanen tot een te huis strekten, was men een tiental eeuwen
niet verder, gevorderd dan tot stroolegering ; alleen bij de vootnamen
vond men
in
eeuw enkele zetels
metde
leuningen,
in, gebruik,
kisten en laden waren de eenige bergplaatsen voor kleederen en andere
voorwerpen, veel later kende men pas kasten, eerst in' kerken en
sacristieen, daarna in de 15° eeuw in de woning doordringend, maar
in de geheele middeleeuwen bleven banken, tafels en kasten vaste
voorwerpen, an met -de wanden; glasruiten waren eene groote zeldzaainheid en beperkten zich tot enkele steden, terwijl behangsels eerst_
later te voorschijn kwarnen... Als men nu verneemt dat de naainaálden
eerst in de tweede helft der 14° eeuw te Neurenberg werden uitgevonden,
sedert 156o in Engeland machinaal vervaardigd, en eens op zijn gemak
een der thans overal te vinden naaimachines beschouwt, zal wel erkend
worden dat er vooruitgang is waar te nemen ».
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Germania, Juni.
Op I7 n Mei overfeed te Brussel de stichter van dit Maandschrift,
Baron Adolf-Johann-Albert von Ziegesar, te Brussel, onder de strijdende
Vlamingen, wel en gunstig bekend als een man van karakter en
overtuiging. De afgestorvene, sedert vele jaren leeraar aan bet Koninklijk
-Athenaeum, heeft recht verw_orven op de erkentenis der Vlamingen,
om zijn edelmoedig en krachtdadig ijveren ter bekamping der verfranschmg
in het onderwijs, en — der verfransching hij de Duitsche Colonie
onzer Hoofdstad. — Met belangstell-ing zal men kennis nemen van de
levensbijzonderheden, welke (wel wat. bondig) medegedeeld worden,
en van de gehoudene grafreden. Voorop staat het beeld van den
wakkeren man. Pr, Van Langendonck en Jef Hinderdael wijdden hem
-eene hulde in verzen. — Stippen wij daarenboven aan, onder de
bijdragen Wilhelmina in Duitschland (door Dr. Haller vo.
Ziegesar) en 't slot van Schule and Elternhaus (door Dr. K. Matthias,
Koblenz).
Waarom wordt in de Vlaamsche Chronzek geen woord gerept over
de uitvoering van Tinel's Godelzeve te Leuven?
De Gids, juli 1901.
Een grootsch wy:f, schets van J. Eigenhuis. — Oude Brzeven (Lady
Mary Wortley Montagu) t 21 Augustus 1762, door Mevrouw C. A. WorpRoland Hokt « hoe dikwijls ook opnieuw uitgegeven, zijn zij nooit
zoo beroemd ge-worden als die van Madame de Sevigiae, ofschoon de
inhoud zeker belangrijker, de still minstens even goed en de beschrijvingen
veel levendiger en afwisselender zijn. ii Wat bier uit die brieven medegedeeld wordt is recht belangrijk.
Verzen uit het gevangenkamp te
Groenepunt
Orn in gevangnis te verkeer,
Is geen gemaklijk zaak,
En will jul my strak nie geloof,
Zal ik dit duidlyk maak.
In Welenschappelyke beoefenzng der moderne letterkunde bespieekt
Prof. A. 6. van Hamel de handelingen van het historisch-letterkundig
Congres van Paris, 1900. Annales znternationales d'histozre, Congres
de Paris, 1900, 6' section, Hzstozre compare'e des Litteratures, Paris,
Arm. Cohn. Joseph Texte, een der secretarissen van 't Congres, had reeds
vroeger bepaald waarin de vergeliikende literatuur-geschiedenis bestaat
« Onderlinge hetrekkingen tusschen de letterkunde der verschillende
volken, ge ijktijdige of elkaar veivangende acties en react/es, maatschappelijke, esthetische of zedelijke invloeden, voortgekomen uit de kruising
der rassen en het vrije ruilverkeer der ideeen a. Prof. van Hamel zou
gaarne in de Nederlandsche hoogescholen een bijzondeie leerstoel zien
voor dit vak. Roomsche woorden, door A. W. Stelrwagen, naar aanleiding van den 4 en druk van Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandsche taal. woordenboeken dei Nederlandsche taal zijn belangstelling gaan toonen voor de Roomsche benamingen, uitdrukkingen,
gevoeis- en begr-ipsklanken a. Tot in dezen laatsten tijd was (lit met het
geval. De taalgeleerdheid bij de protestanten was vijandig aan _de
Roomsche woorden. 't Be tent, « nochtans, het gebeurt ook, dat onkundige
handers aan 't opschrijven zijn geweest, en dan ontstonden et caricaturen
in plaats van vettrouwbale mededeelingen a. Zoo Eucharistie wordt
verklaard door « is de monstrans met den ouwel a; een stervende bediebiechtpenning door « hetgeen
nen door « het laatste vorn,sel toedienen
men den priester voor 't afnemen 'der biecht betaalt . enz. Hier worden,
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ten dienste van niet katholieken, eene menigte woorden verklaard die
niet in 't Woordenboek voorkomen.H— Verzen van J. H. de- Veet en
Carel Scharten. In de Letterkundige Kroniek wordt Travail van Emile
Zola besproken.

Das litterarische Echo, Juli.
Deze ad. verschunt met een bijzondercn titel, die al dadelijk op
den bijzonderen aard van den inhoud wrist << Schweizerisches Heft.
Het is wezenlijk belangrijk voor de kennis der letterkundige loestanden
in Zwitseiland.
W. Bolza (Zurich) geeft een overzicht van de letterkunde in het
Duitschsprekende gedeelte de voornaamste levende romanschrijvers en
dichters, Widmann, Spitteler, Heer, Lienert, Zahn, Vogthn, Bosshart,
Siegfried, Marti worden besproken; op het ontbreken van een letterkundig midden, en op het onbevredigende der dramatische proeven
wordt met nadruk gewezen. — Ed. Platzhoff behandelt de Fransche
liteiatuur in West-Zwitserland (Louis Duchosal, Philippe Monnier,
Samuel Cornut, Henri Warnery, Cêresole, AdAle Huguenin, Ad.
Ribaux, Ph. Godet, Isabelle Kaiser, E. Jacques-Dalcroze.) Daarenboven
worth- door eene uitvoerige schets . wie mein erster Roman entstand
een smaakje gegund van de innemende vertellersgave van J. C Beer;
het stukje der Aehrenleser i van Frits Marti is een uiterst levendig
en boeiend kinderverhaal. Een tiental portretten der voornaamste
Zwitser'che schriyers, smukken de aflevering op.
Etudes. 20 Mei 1901.
E. P. Bataille doet ons_de belegering van. Fan-Kia-Kata kennen.
Fan-Kia-K.ata is eene der enkele streken die aan de woede der
boxers ontsnapten ;• nu is zij eene veilige schuilplaats 'geworden voor
de vluchtelingen. — E. P. Prelot in een artikel over de wet van
Waldeck-Rousseau aangaande de Vereenigingen toont hoe de afschaf=
fang der kloosters tot nadeel zou strekken aan de leeken. — E. P. Begault
verhaalt eenige trekken uit het leven vain Mgr Von Ketteler, Bisschop
van Meinz, o. a. zijne gedragshin in de algemeene kerkvergadering van
1869, waar het geloofspunt van de onfaalbaarheid der Pausen besproken
werd.
La Quinzaine. I Juni 1901.
L'Egizse et l'Etat en France depuzs le Concordat Legrand).
Schrijver wil toonen welk belang men moet hechten aan de Fransche
wet is de Congregratieeni. Alhoewel hevig liberaal, is hij een vijand
der vervolgingswet. L'dme d'une, chanson (G. Audiat). — Pastel
efface . scenes zntzmes (P. Heaura). — Souvenirs sur Mgr de Se'gur
(M. Bailie). — Le mécanisme dzgestif et ie role vPaz de l'estomac
(J. Lefevre).
— 16 Juni 1901.
Les deux La Mennais et les etudes eccle'szastiques (R. P. A.
Laveille). — Le fantOme magne'tique (A. i\Iithouard). — Viezlles filles
nouvelles (A. Lichtenberger). — Une voe de la philosophie du, siècle
(suite) (NI. Salamon) waarin schrijver toont, hoe de wetenschap het
spiritualismus weder in eere brengt. Le salon des artistes francais
(L. Dandrin). — L'oeuvre des cercles catholiques d'ouvrzers (E. Flornoy).

Dublin Review. April 190!.
Hoogst belangrijk overzicht van Miss Cie? ke over den vooruit-
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gang, van den katholieken godsdienst in Engeland gedutende Victoria's
regeering. Bij hare troonsbeklimming waren de katholieken niet alleen
weinig in getal, maar zij dierven zich niet openlijk' toonen: De ongemeene bijgeloovigheid en onwetendheid der protestantsche bevolking
verklaren dit. De naam van 't Pausdom alleen was, dank aan de
fanatische opstokingen, een voorwerp van vrees en afschuw. Ongelooflijke vooroordeelen tegen de Nonnen deden hen zelfs nog ten jare
1847 uit Manchester verdrijven door het yolk. Maar hunne helden- .
daden bij den Krimoorlog brachten ze omzeggens triomfantelijk terug
dank aan de genegenheid der soldaten ; en 't vooroordeel groeide
allengskens uit.
Geene katholieke Hierarchij, enkel 4 vicarissen met 567 priesters
voor Groot-Britanje, waarvan 73 voor Schotland, en niet meer dan
20 huizen van Geestelijke orden. Thans hebben Engeland en Walis
samen den aartsbisschop van Westminster met 15 bisschoppen en 4 hulp.
bisschoppen ; terwril op zijne beurt, Schotland het aartsbisdom van
St. Andries en Edinburgh met 4 suffragranten en dat van Glasgow
met I hulpbisschop heeft. 't Getal priesters is geklommen van 567
tot 3298.
In 1837 waren er in de beide pailementen maar 5o katholieken,
nu zip er 41 in de hoogere en 77 in de lagere kamer. De katholieke
bevolking is geklornmen van 6o,000 in 1800 tot 2 millioen voor
Engeland en Walis alleen, en 365,00o voor Schotland ; en de huizen
van' geestelijke olden tot 868.
Maar bijzonder in opzicht van achting en aanzien is de aanwinst
voor 't katholicisni overgroot. Waar een 6o-tal jaren voorheen noch
priester, noch non mocht gezien worden zonder de woede van 't yolk
op te hitsen, trekken nu godsdienstige stoeten onder de oogen eener
m.enigte, veel ingetogener dan in andere landen die den naam van
katholiek dragen.
Die volslagene ommekeer is te danken en aan het invoeren der
katholieke hierarchij en aan de Oxford-beweging. De uitgave van . Tracts
for the Times » en de polemische strijd, door Dr. Wiseman aangegaan in 1835, begonnen de gemoederen op te wekken. Reeds 15 jaar
later werd, bij pauzelijken brief, de inetropolitaansche zetel van Westminster ingevoerd met 12 suffraganten. En toen de verheffing van
Dr. Wiseman tot het Cardinalaat, alsmede tot de weerdigheid van
eersten aartsbisschop van Westminster eene ware uitbersting van woede
had veroorzaakt, was al dat geschreeuw van . Papal aggression ?) reeds
vruchteloos.
Eene belangrijke 0,n wentehng, in den schoot zelve der Engelsche
kerk begonnen door eeelge denkers van Oxford vier jaren vOor Victoria's
troonsbeklimming, droeg hiertoe krachtig bij.Toen het vermaard Gorhamoordeel de herboorte door het doopsel een vrij vraagstuk had verklaard,
en 't gezag der kroon in de plaats van dat der bisschoppen had gesteld
in 't beslissen der Orthodoxij der wijdingscandidaten volgden er velen,
en- niet de minst invloedrijken, het spoor van Newman. Sedert dien
tijd wint het Katholicism in 't protestantsch Engeland gedurig en rap veld.
Buiten Engeland vinden. wij Ierland dat altijd katholiek is gebleven
en daarenboven nog door de uitwijkelingen, tengevolge van 'den hongersnood van 1847-48, een machtig apostolaat beef t uitgeoefend in de
Engelsche bezittingen. Australia met 800,00c katholieken onder 4 millioen
inwoners , Zuid-Afrika met 31,00o, de beide republieken inbegrepen ;
Canada met boven de 2 millioen, als wanneer het er slechts 137,000
telde in 1800, en Engelsch-Indie -volledigen de kroon van katholieken
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vooruitgang in 't Engelsch Rijk. Verder bijdiagen over « Bishop,
Grandisson » door Eerw. H. Hamilton; van -Eerw. H., Howlett iets
over « Age and anthorship of the Psalter ,; ook nog over Christene
meisjesopvoeding Madame Marie of the Sacred Heard on Convent
Education » door Willis. — Eene Eeuw van katholieke letterkunde, door
Eerw. W. H. Kent. 't Is eene vervolg-studie loopende over Frankrijk
en Engeland. Voor Fraukrijk krijgt Joseph De eene bijzondere
melding. Engeland's katholieke letterkunde, , krijgt eenen buitengewonen
spoorslag met de Oxford-beweging ; daar de hampers ervan, met Newman
aan het hoofd, letterkundigen waren. Men mag toch niet vergeten ,dat
zij voor dit tijdstip alreeds op bisschop Milner en Cardinaal Wiseman
mag wijzen. Newman blijft toch altijd aan 't hoofd met zijne bijtende
woordenschichten, die als eene nieuwere kracht putten aan zijn nieuw
geloof.
Wat Card. Manning aangaat, ofschoon hij vooruit en vooral een praktisch man is,neemt hij toch door zijne lettergewrochten eene heerlijke plaats
in. — Dient nog vermeld Father Faber met zijne mystieke en ascetieke
schriften die menige dichterlijke bladzijde bevatten en Dr. Ward, die
groote diensten bewees op metaphysisch en dogmatisch gebied. — Development, eeu twiStsclirift van H. Williams over dit woord ingebracht
door Newman en ongelukkig toegepast op 't katholiek dogma _in Essay
of the Development of Christian Doctrine ». De beer Williams is weinig
gOed gestemd voor dit boek.
Civilta Cattolica, i Juni i9or,
La Francza cattoltca a Lourdes. Artikel geschreven naar aanleiding
der Fransche bedevaart, enkel nit mannen bestaande, in April 11.;
bespreekt in eenige bladzijden vpl waimte en-gevoel de beteekenis
dezer grootsche betooging eenig in de geschiedenis, de belij-denis van
haren credo door de Fransche natie en als het afleggen der hernieuwing
harer doopbeloften, de koene redevoering van P. Coubê, die als het
klaroensein moet zijn voor eene nieuwsoortige kruisvaart en reeds van
alle kanten verspreid wordt -onder den titel van Glaive electoral.
Il cfero costztuzzonale e it Governo della Republica. Geeft den
text der _ ontslagneming eeniger ingedrongene bisschoppen ; ,ingegeven
door minister Portalis is zij verre van de volledige onderwerping nit
te drukken, Welke de Paus te recht verwachtte. S. wijst op de zwakheid van den legaat Card. Caprara tegenover die mannen, alien doordrongen van Gallicaansche en Jansenistische vuoroordeelen. — Card.
Consalvi, op orde van den Paus dringt aan ; zelfs tegenover de welgevoelde - hardnekkigheid van Bonaparte in deze zaak, stelt hij deze
transactie voor van liever dan een enkelen constitutioneelen indringer
te benoemen alle de wettige bisschoppen aan kant te laten. Doch niet
kon Merin de eigenzinnigheid van den eersten Consul breken.
Giuseppe Alazzzni. Het omw entelingspi ogram van Mazzini is tot
hiertoe deels uitgevoerd, deels tegengewerkt door de gematigde liberale
partij. Al de tegenkantingen en vervolgingen tegen Paus en Kerk, in
alle opzichten en door alle middelen, in wetgeving en pels, in school
en opvoeding komen uit eenen Mazziaanschen geest voort. Hen teeken
daarvan ziet S. in de viering van den 25' verjaardag der inname Van
Rome; immers niet voor het standbeeld van, Camillus Cavour maar
voor dat van Giuseppe Garibaldi, de rechter arm van Mazzini, _hadden
de plechtigheden hare bekroning.
Van den anderen kant dwarsboomde de partij van Cavour de
outwerpen van Mazzini, yoornamelijk door bet uitsluiten van de
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republikeinsche gedachte; immers het zien van Rom e onteerd door
het koningdom doet Mazzini weenen van spijt. — Nochtans vond
het onvervalschte Mazziniaansch ideaal eenen voortzetter in de Italiaansche
vrijmetselarij; deze eert in Mazzini haren voornaamsten gedachtenleider ;
de Mazziniaansche denkbeelden werden haar vooral ingekneed door
den boezemvriend en discipel van Mazzini, Adriano Lemmi, gedurende
zijn tienjarie grootmeesterschap. De hoofdmiddelen waardoor de vrijmetselarij tot haar doel streeft zijn deze Verdelging van het ware
gedacht van God, van het Christendom' en van het Pausdom ; oorlog
tegen het clericalisme van het derde Rome ; Republiek.
— 15 Juni 1901.

Ideali che tramontano e realta che spaventa. De droombeelden
die verdwijnen zijn deze welke men dacht te verwezenlijken ten tide
der Italiaansche heropstanding a met behulp der liberale grondbeginselen : dit deel behandelt Prof. Pietro Ellero in zijn boek L'Ecclissi
dell' Idealita. a De wezenlijkheid die afschrikt is die van het socialismus dat alle dagen dreigender opstaat : over dit punt handelt Prof.
P. Fornari in zijn boek « Societa e Socialismo. » Schrijver redekavelt
in dit artikel met beide bovengemelde liberale schlijvers en doet aan
de liberalen hunne dwaling en hun gebrek van logiek zien vooral in
het bekampen van het socialismus.
Gzuseppe Mazzznz. Massoneria e rivoluzione. Kritisch onderzoek
van het Mazziniaansch, vrijmetselaarsch systema. Geheel dat systeem
kan bepaald worden eene groote leugen. De Mazziniaansche en vriimetselaarsche God is een niet en eene leugen; eene leugen het yolks.
gezag ; eene leugen dat God aan het oor van het yolk zijne wet
ingeeft en dat de a mannen van talent en deugd
er de tolken van
zijn.
Gevolgen van al die valsche grondbeginsels.
Della stela del Fero e della sua zsrzzzone a rcazca. Vervolg der
bespreking over het gekende monument van het Forum Romanum.
Schrijver beoordeelt eene nieuwe hypothesis van Detlefsen door Hulsen
verdedigd, alsmede de meening van Artur Evans.
Saggio del romanzo nella spagna moderna. Bespreking van twee
romans, laatst in Spanje verschenen 1 ° Pequêneces . (kleinigheden)
van P. Lodewijk Coloma S. J., 2° « Electra a van Perez CaldOs.
La Lectura. Madrid, April 1901. — Studie over het tweede
Evangehe van Zola a Arbezd. Zola, zegt de schrijver, heeft geene letterkundige opvoeding genoten. Zijne jeugd bracht hij door zwoegende als een
slaaf om zijn leven te winners. Nimmer kende hij het regelmatig studeeren,
de vruchtbare overweging in de eenzaamheid, de reine bronnen waar degeesst voedsel put. Ook is het niet te verwonderen dat hij met het naïve
geloof van den landman de a moderne wetenschap aanbidt, alhoewel
Been- enkele der ware geleerden het -metaphysische materialismus van
Zola voorstaat. Zij die het minste aan de oude .metaphysiek houden en
uitsluitend op de ervaring steunen, nemen nooit de hoogklinkende
ontkenningen aan van de ziel en haar mysterie. Onlangs nog verklaarde
de groote Amerikaansche psycholoog W. James : niet een wetenschappelijk argument laat nog toe de onsterfelijkheid der ziel te verwerpen. a
De letterkundzge bewegzng zn _Catalonze . door Peres. — Zooals
men weet heeft Catalonie zijne gewestspraak die zooveel van het Castel-.
laansch of Spaansch verschilt als de taal van Mistral van 't Fransch. Het
Catalaansch heeft zijne letterkundigen en dichters, die hunne taal uitsluitend beoefenen. Waarom met opzet lettergewrochten voortbrengen in
eene taal maar door weinigen gekend en niet de algemeene spraak van
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't land aannemen? — Het Catalaansch is verbonden met den aard van
't yolk. Het heeft zijne onmiskenbare rechten en het groote deel der
schrijvers hadden in 't Spaansch met voortgebracht wat zij thans in
't Catalaansch geleverd hebben VOlgt een overzicht der werken van
twee jongere schrijvers : Juan Margall, die een lyrisch stuk Intermezzo
en epische gedichten Visions y Canto liet verschijnen. Daarin herroept
hij de groote oude Catalaansche mannen in 't leven. e Het groote gebrek in
de tegenwoordige poesie is, daargelaten eene zekere romantische overdrijving, eene ongemeene voorliefde voor het buitengewone in de handeling en het inharmonische in den vorm. Men wenscht volstrekt niet
symetriek, iegelmatig eentonig, niet van 't oude, systeem te zijn. .
De andere dichter is Apeles Mestres. Hij schreef e Idyls die veel
bijval hadden.
Twee nzeuwe richtingen in de Russische letterkunde door
Em. P, Bazan. — Hier hebben wil de eerste dezer richtingen, vertegenwoordigd door den romanschrijver Gorki.,
De Russische letterkunde, bijna onbekend voor een tiental jaren, heeft
/bans wereldberoemde schrijvers. e In Rusland heeft de letterkunde
fanatieke bewonderaars. Zij is de ideale vorm der vrijheith De schrijvers
volbrengen eenen plicht van verlossing tegenover het yolk, wiens begeestering ze ondersteunt. Deze letterkunde is innig verbonden met de sociale,
politieke en geschiedkundige vraagstukken van 't land. Zij bracht de
omwentelingen teweeg en staat aan hun hoofd als geleidster.
Gorki is geboortig van Nini Novogorod, de stad der wereldmarkten.
Ook schildert hij bij voorkeur, handelaars, makelaars, straatloopers, zwoegers, terwijl de andere Russische schrijvers den voorkeur geven aan de
hoogere klassen, de staatsbeambten, de intellectupelen, de dorpsbewoners.
Gorki beweegt zich in een onbepaald myticism dat hartstochtelijk de
armen en verworpelingen bemint, en door de kunst de ongelukkigen wil
opbeuren die de maatschappij verbannen heeft. Gorki is volkomen
pessimist, hij gelooft niet aan 't verbreiden van 't ideaal door zijne werken
en verklaart te schrijven e nit zelfzuchtige drift naar 't schrijven!
— Mei. De schezkunde van 't levende wezen door Jose Carracido.
— Onmogelijk al de chemische stoffen te vormen die 't levend wezen
voortbrengt. Dus onmogelijk het leven tot enkele scheikundige werkingen
le herleiden.
De Kathedraal van Leon : Studie met lichtplaten.
Twee nieu'we richtingen in de Russische letterkunde. Vervolg der
studie -van 't vorig nummer hier wordt het laatste werk van Merejkowsky
besproken De dood der goden, . eene poging van samensmelting van
beiden- en kristendom. \ierejkowsky besluit met den -gesch-iedschrijver
Amianus Marcellinus de grootheid van Rome, de wijsheid van Griekenland bereidden de geboorte van Kristus ! De schrijver vat-1 't artikel vindt
meer rechtzinnigheid, minder verborgen scepticism in Merejkowsky dan
in Quo Vadis, dat te veel de martelaarspoesie hUldigt en een offrcieel
Kristen dom
Het sociaal oorbeeld in Zola (Arbeid) door Alf. Porada. —
De tegenwoordige maakchappij is derwijze samengesteld dat zij alleenlijk onrecht; lijden en verdrukking voortbrengt. Uit zijne romantische
inbeelding, geholpen door een weinig wetenschappelijk positivism, haalt
Zola eenen idealen staat te voorschijn, waarin 's menschen driften zouden
gebruikt worden als levenskrachten, e want in de vrije maatschappij der
toekomst zullen de driften zooveel goed voortbrengen als zij kwaad
veroorzaakten in de Eeketende doode vervlogene eeuwen !
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Rivista internazionale di scienze sociale. Roma, Mei 1901.
De Italiaansche urtwykel'ngen door P. P. Het getal landverhuizers
in Itand klimt zeer hoog : in 1890 gingen 58.600 Italianen naar Amerika;
in 1899 gingen er 98.000.
_ Van den anderen kant schreef Kardinaal Rampolla in eenen brief van
9 Juni 1900 aan de aartsbisschoppen van Italie ; « het is gekend dat de
tijdelijke uitwijking der Italianen in geheel Europa _en bijzonder in
Zwitserland, Frankriik, Oostenrijk, Duitschland, in deze laatste tijden fel
is aangegroeid. » Naar de Duitschsprekende landen trekken in 1897 volgens , de vrijbrieven van 't Italiaansch landsbestuur 86.867 landverhuizers,
terwijl velen 't land verlieten zonder vrijbrief. De Italiaansche priesters
trachten ievervol hen overal na te sporen en ze op het goede spoor te
houden. In Freiburg (Baden) is een sekretariaat voor Italiaansche uitwijkelingen gesticht.
De Fr yhezd van Onderwijs door Prof. Piavano. — a In eene
welingerichte maatschappij moet de Staat in overeenkomst met de
Kerk het openbaar onderwijs vrijwaren van al wat schadehik is voor
de maatschappij. Waar de maatschappelijke toestand niet toelaat dat
tusschen het godsdienstig en burgerhjk bestuur de overeenkomst bestaat
door God gewild, moet de Staat minstens de grondwaarheden vrijwaren,
eenige steun eener maatschappij. Voor het overige moet hij voile vrijheid
laten aan iedereen en dulden ter mijding van grooter onheil, dat waarheid
en valschheid dezelfde rechten genieten dat is thans in 't algemeen de
beteekenis van a vr4 onderwjs, tegenover het Staatsonderwijsmono-

polium.
Het Fransch protecizonism van den zeehandel i s" deel, door Carobo
Bruno. —In 1876 werd in de Fransche Kamer een ontwerp voorgesteld ten
voordeele der handelsschepen. In 1881 kende eene wet eene premie toe van
1,50 fr. per ton en voor elke woo mijlen doorloopen dfstand. Algemeen
keurde men de wet af ter oorzake van haren korten duur, daar de scheepsreeders geene nieuwe vaartuigen bouwden die na weinige jaren op de
toelage van den Staat niet meer konden rekenen.
Verslag der Italzaansche vereenigzng voor de wetenschappelijke
studien.

OMROEPER.

t In den nacht van I2 n tot ra n Juli te Antwerpen,
na maanden, lang lijden met christene gelatenheid
ge-dragen, godvruchtig in den Heer ontslapen Mejuffer
Mathilda Ramboux, geboren te Antwerpen den
Si n October 1858.
Ons tijdschrift 'verliest in haar eene bekwame, verkleefde en hooggeschatte medewerkster.
Onze vaderlandsche kunst zal treuren omdat de
bestbekende der Vlaamsche katholieke schrijfsters in den
bloei der jare' n ontvallen is, als, zij, haar laatste pennevruchten staan er borg voor, nog zooveel voortreffelijks
had kunnen leveren.
De Heer heeft het anders
Hij bestemt het
uur waarop de rust en de belooning verdiend zij n.
Het beeld der duurbare afgestorvene, beschouwin7
gen over hare levensomstandigheden en over haar werk,
achten wij ,ons tot plicht in het volgend nummer aan
onze lezers te brengen.
Voor nu enkel nog deze verzen uit hare Godelieve :
o Arme vrouw, uw hjden is gedaan,
Ten goede komt u, wat gij ifebt verdragen,
Geniet het loon van wat ge leedt en wrocht;
Zie uwe beden, door Gods welbellagen,
Alreeds de rimste, schooriste vruchten dragen;
Juich, juich nu om hetgeen gij lijden mocht.
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In de Societe archeologique te Brussel (lifuse'e du pare du
.Cinquantenazre) heeft de heer Destrêe eene voordracht gehouden over
-de juweelen en andere kostbaarheden van het K aro 1 in gisc h e tijdperk, terwijl tot heden bijna uitsluitelijk Merovingische oudheden van
dien aard bekend waren. Vooral de graftomben maken kosibaar"heden bekend. De spreker twijfelt er niet aan dat in de 7 e en 80 eeuw
de goudsmeekunst in Westelijk Europa even ver gevorderd was als
in het prachtlievende byzantijsche Oosten, en bewijst hoe belachelijk
het is dat in onze scholen, op afgesleten manier, nog steeds van
g barbaren » en g barbaarsche » voortbrengselen uit gene dagen wordt
gesproken, alsof wij nog 400 jaren achteruit waren in de - beschaving
en nog steeds afgoderij pleegden met de romeinsch-heidensche wereld,
gelijk in de 15 0 en 16° eeuw het geval was.
De heer de Vlaminck heeft in den anquantenaire eene voordracht gehouden over het oude grafelijk paleis te Gent, van den tijd
voor d,it in i i8o Philips van den Elzas den ombouw daarvan heeft
begonnen.
Chamberlain. — Een duitsch_ spotblad. dat zich anders nooit
met politiek bemoeit, de Fliegende Blátter, teekende dezer dagen de
buiskamer van den duivel en daarin hang een levensgroot portret van
Chamberlain.
Bouc van der Audiencien. In de Acten en Sentencien van
den Raad van Vlaanderen in de 14 e eeuw, uitgegeven door Jhr.
Mr. NAP. DE PAULA, lezen wij, (Voorwoord) dat de vrijgeblevene
-voor. en achterbladen dezer Acten gevuld zijn met spreuken van raadsheeren of klerken uit lateien tijd, die, blijkens de noten van rechtspunten, dikwijls op den rand der acten vermeld, het Register in' de
volgende eeuwen hebben gebruikt. De omslagbladen behelzen o. a.
de volgende Vlaamsche en Fransche veizen :
Drinckic, zo bederfvic ;
Drinckic niet, zo sterfic ;
Eist niet beter ghedroncken en bedorven
Dan niet te drincken en ghestorfven ?
En de fransche navolging :
Dormir ne puys, se ne suys ivre,
Et sans dormir je ne pet vivre ;
Dont faut-il, se je veu vivre,
Que je soye tons les jour ivre.
Geschiedenis der vlaamsche letterkunde. — Er is weder
eene aflevering verschenen van COOPMAN en SCHARPA (5° aflev.),
bl. 129-16o. Zij bevat b. v. schoone portretten van Aug. Snieders
en Guido Gezelle met vele kleinere. Th. van Rijswijck wordt erin
uitvoerig behandeld benevens Jan De Laet, P. Fr. Van Kerckhoven,
Van Duyse, Nolet, enz.
Bcedekers Schweiz, nebst den angrenzenden Teilen von Oberitalien, Savoyen and Tirol; is aan de 29 ste uitgave. De tekst is
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merkelijk- vermeerderd : van 5o8 (28 e uitgave 1899) is hij op 544 bladzijden geklommen. De nieuwe uitgave bevat een hoofdstuk handelende over bet klimaat en de badplaatsen alsmede nuttige aanmerkingen voor wielrijders. Benevens dit alles is aan de Iandkaarten en'
gezichten veel verbeterd en toegevoegd, zoo dat thans het werk met.
59 kaarten 13 stadplannen en II panoramas versierd is. De vomit
en de druk is zooals vroeger zeer keurig. Deze uitgave, z-ooals de
28st°, kost 8 mark.
Koninklijke Akademie. Zitting van Juni. Voordracht van,
Verdam ovet Van den Leven ons Heren, in 1843 door P. Vermeulen,
uitgegeven.
De Nederlandsche Spectator vermaakt zich met het bespotten
van de uitkomst der verkiezingen in Nederland, waardoor de behoudsmannen onder Kuyper gezegepraald hebben. Kuyper wordt voorgesteld
als ploegende met een' os en een ezel, met den tekst van Deuteronomium XXII, 10 : . Gij zult den os en den ezel niet voor
den ploeg spanner. » Dr. Schaepman zal schokschouderen !
De Nederlandsche stain komt bet Letterkundig maandschrift
vervangen. Een vernieuwd tijdschrift ! Gerard van Ekeren wordt medeopsteller. De uitgever is Gerard Vormer, de prijs fl. 3,60 (fr. 7 1/2).
Op de Vlaamsch-Waalsche Taalgrens. — Wat het Vlaamsch in
Belgie betreft, zou men geneigd zijn aan te nemen . dat in Belgie de strijd
met odgelijke 'wapens gevoerd wordt, en dat eindelijk het verdwijnen
onzer taal het noodlottig gevolg van then strijd moet zijn. En toch voor
wie de zaak van nabij beschouwt, is zulks in geenen deele waarschijnlijk. Sedert eeuwen is de taalgrens haast onveranderd gebleven.
En netgens is er- langs die grens eenig spoor van verplaatsing waar
te nemen. Ik bewoon sedett eenige jaren een Waalsch stadje van,
Brabant, in de onmiddellijke nabijheid der scheidslijn. Waver is eene
zeer , handelcirijvende plaats, wier winkels en markten de bewoners
der naburige Vlaamsche dorpen gedurig in grooten getalle aantrekken.._
Men zou zich echter grootelijks bedriegen, indien men daaruit ging
opmaken, dat zich die dorpen moeten verfranschen. Volstrekt met.
Men hoort elk oogenblik Waalsche stedelingen, vooral handelaars, het
Vlaamsch radbraken, om zich door de Vlaamsche dorpelingen te doen
begrijpen, doch men verneemt zeer zelden het omgekeerde. En eenige
mijlen van daar, te Halle, vinden wij gelijkaardige toestanden, met
enkel dit verschil, dat daar de bevolking der stad Vlaamsch en de van
buiten komende bezoekers der klanten ten deele Walen zijn. Brussel
zelf met zijne grootendeels Waalsche of verfranschte burgerij, oefent
op 'de omliggende dorpen niet den minsten invloed ult. In de herbeigen en melkerijen a, door de Brusselsche wandelaars bezocht,
spreekt men wel wat Fransch, maar dat zijn ook al de 'veroveringen,
welke deze taal gemaakt heeft. Men mag dan in algemeenen regel
zeggen, dat de steden' zonder invloed blijven op de omgangstaal der
naburige dorpelingen. En dat is niet enkel voor Belgie waar. De bur-gerstand in de steden der Slavische, Magyaarsche en Roemeensche
landen der Donauvallei stamt bijna overal van Duitsche a kolonisten
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af. Bijna overal hebben die burgers de aloude Duitsche moedertaal
der voorvaderen behouden, doch nergens is het hun gelukt ze aan
de omliggende dorpen op te dringen, die echter in gedurig verkeer
met hen leefden.
Wat de personen .betreft die hunne geboorteplaats verlaten, om
zich aan de andere zijde der taalgrens te vestigen, indien zij hunne
taal al Diet grootendeels vergeten, zoo voelen zij zich toch volstrekt
verplicht die van het nieuwe midden, waarin zij Leven, aan te leeren.
In vele gevallen zip reeds hunne kinderen voor de moedertaal der
ouders verloren; het tweede geslacht is het altijd. In al de dorpen,
en zoo ook in al de Waalsche steden Tangs de scheidslijn, ontmoet
men talrijke lieden met Vlaamschen familienaam, en toch zijn zij
even Waalsch, onder alle opzichten, als het overige der bevolking.
Een soortgelijk verschijnsel kan in de naburige Vlaamsche dorpen en
steden worden waargenomen. » (Aug. De Vreught : Bedreigde Talen,
in den Vlaamschen Ifunstbode, Juni 1901.)

Jury's. In het Staatsblad van Son Juni komen de namen voor
der leden van de verschillende jury's, ingesteld ter beoordeeling der
examens in de middelbare normaalafdeelingen te Brussel, te Luck, te
Thielt, te 0. L. V. Waver, te Leuven, te Nijvel, te Champion, te
Doornik, te Eecloo, te Jupille en te Landen.
Wij vragen ons af, hoe het sommige dier jury's gedaan krijgen
om te oordeelen over de kennis der leerlingen in het Nederlandsch
en in de vakken welke door middel van 't Nederlandsch aangeleerd
worden. Te Brussel is de jury samengesteld nit 14 Vlaamschonkundige Walen, tegenover 2 Vlamingen. Te Luik telt men 9 Walen
tegenove r a Vlaming. Te Nijvel, te Thielt, te Landen, te Doornik,
t e Leuven, le Jupille, te Champion worden door de Regeering regelmatig drie of vier Vlaamschonkundige Walen benoemd, tegenover
een, twee of ten allerhoogste drie Vlamingen.

De Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden
heeft tot buitenlandsche eereleden benoemd MM. Th. Coopman en
Is. Teirlinck uit Brussel, Jan Boucherij uit Antwerpen en Styn Streuvels
uit Aveighem.
Het Leesgezelschap van Hasselt vraagt eene geschiedkundige
novelle, waarvan de handeling plaats grijpt binnen het grondgebied
der hedendaagsche provincien Limburg, van het begin der Hervorming tot het begin der Fransche omwenteling (1517-1789), met vaderlandsche en katholteke strekking.
Het bekroonde werk wordt op kosten van het Leesgezelschap
uitgegeven en de schrijver ervan ontvangt buiten den eerepenning de
som van vijftig frank.
Voorwaarden. — De handschriften moeten, minstens, 5o _bladzijden 80 druks groot zijn en goed leesbaar geschreven.
De mededingende stukken moeten vrachtvrij ten huize van den
schrijver, (de heer Eug. Leen, Nieuwstraat, Hasselt) ingezonden zijn
voor I n Juli 1902.
Niet bekroonde werken worden, op aanvraag, teruggezonden.
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K. Vl. Academie. Plechtige openbare zitting van 27 Juni. Talrijke aanwezigen, redevoeringen van den bestuurder den heer Coopman en van den heer Kluyver, bujtenlandsch eerelid. Uitreiking der
belooningen in de prijskampen, waarvan wij in ons laatste nummer
de schitterende uitslagen gemeld hebben.
heer Coopman sprak over het Woordenboek der Nederlandsche taal » en de heer Kluyver over Hugo de Groot als verdediger onzer moedertaal. Beide redevoeringen, uitbundig toegejuicht,
zullen verschijnen in de Verslagen
Davidsfonds. Op II Juli hield Zele een feest tot herdenken
van den slag van 1302. De heer Honore Staes voerde het woord.
De vlaggen wapperden aan de huizen. -- De afdeeling Gent droeg
ook het hare bij om het feest te doen gelukken dat op dien heugelijken verjaardag, te Gent, jaarlijks gevierd wordt.
Donderdag 13 Juni vierde, te Leuven, het Davidsfonds zijn vijf en
twintigjarig bestaan. Plechtige mis in St Pieters en uitvoering van muziekstukken van Benoit. Algemeene vergadering in de Premotiezaal der
Hoogeschool waarop spraken de heeren de Potter en Helleputte, secretaris en voorzitter. Opvoering in de Beriotzaal van Godelieve, woorden van
Hilda Ram en muziek van Edgard Tinel.
t Mejufvrouw E. Beernaert, de uitmuntende landschapschilderes,
is na een langdurig lijden te Brussel overleden. De edele, ongezochte toon
van hare natuurtafereelen, en de frissche lucht, welke er u uit tegenademt, zullen voor alien welke hare werken herhaaldelijk hebben
aanschouwd eene blijvende en weldoende herinnering zijn.
t Godfried Guffens overleed den " 13 n Juli, in den ouderdom
van 78 jaren. Guffens had zich, voor vele jaren reeds, roemrijk bekend gemaakt in samenwerking met Swerts. Gezamenlijk schilderden en
decoreerden zij toenmaals de St Joriskerk te Antwerpen en waren de
eersten, welke in Belgie dergelijk meesterachtig muurschilderwerk in
onzen tijd tot stand brachten. Vervolgens leverden iij de heerlijke
tafereelen uit de nationale geschiedenis op de muren der later afgebrande beurs te Antwerpen. Het Stadhuis te Kortrijk, enz. verhoogde
hunnen roem.
Hunne groote verdienste deed hen naar Duitschland roepen, waar
ij nieuwe lauweren verwierven.
Teruggekeerd leverde, na het afsterven zijns vriends, Guffens
eene reeks van beroemde portretten, b. v. dat van Mejufvrouw Constance
Teichmann. Vervolgens bracht de kunstenaar jaarlijks eenige maanden
in Italie door, van waar hij eene schitterende rij kopijen naar onbekende werken van allerlei groote meesters, Melozzo da Forli, Mantegna,
Perugino, enz. terugbracht.
Voor een tweetal jaren trof hem een aanval van beroerte die
zijnen werklust toch Diet deed verslappen, maar thans zijnen dood
ten gevolge had. Hij stierf omgeven van zijne twee dochters en andere
vrienden eenen zaligen dood na een godvruchtig leven.
z

t Johanna Spyri, Zwitsersche kinderschrijfster, waarvan vele werken in 't Nederlandsch vertaald werd?n. — Louis Mast, Gentsche
beeldhouwer van groote verdienste.

HET LANDLEVEN IN DE LETTERKUNDE.

VI. — Duitschland.
AN de « Terre qui meurt » tot « Jakob der
Letzte » is geen overgang noodig. Beide
boeken behandelen de zelfde stof, zijn bezield
met den zelfden geest. Zoo het werk van den Oosten.
rijkschen schrijver, Rosegger, eerst verscheen, zeker
is het dat Rene Bazin er geene kennis van droeg,
wanneer hij in Frankrijk de zelfde gedachten verdedigde, de aandacht inriep op de zelfde vraagstukken.
Door de wereld gaan zekere stroomingen, zekere
strekkingen, zonder dat men zich, menschelijker wijze,
daarvan rekening kunne geven. Zooals in den atmospheer een tijd lang de zelfde winden heerschen, schijnt
het ook in den geestelijken atmospheer te zijn. Of
moet men dat aan een hooger oorzaak toeschrijven
en denken : — « Spiritus ubi vult spirat? >>
Wat er ook van zij, thans vergt het maatschappelijk belang iedereens aandacht, en wel onder al
zijne vormen. Het landleven vooral houdt de denkers
bezig, daar het in nauw verband staat met de vragen
van uitwijking, vaderlandsliefde en stamverbroedering.
Die bekommering vindt men zoo goed bij Rosegger als bij Bazin terug. Beiden schreven een socialen
roman, een tendenz-werk — ja, Rosegger nog veel
meer dan Bazin, want bij hem vindt men zelfs geen
intrigue, geene aanknooping en ontknooping eener
liefdehistorie. Het is het eenvoudig verhaal van den
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ondergang, niet slechts van eene familie, maar van
gansch eene gemeente.
Overigens zoo de stof de zelfde is, verschilt de
bewerking hemelbreed bij de twee schrijvers. — « La
Terre qui meurt is een echt Fransch werk, klaar,
duidelijk, vol licht en lucht, bondig samengesteld,
met een zweem van dichterlijkheid zeker, maar altijd
eene sierlijke, zelf-bewuste dichterlijkheid. In gang en
gedachten speurt men den Latijnschen geest.
Jakob, der Letzte » zou bezwaarlijk zijnen
Germaanschen oorsprong kunnen duiken. Het is een
boek vol innig, ingehouden gevoel, onuitgesproken
Leven en verborgene poezie, eerder groeiend tot een
geheel dan samengesteld op een vast plan, met jets
zwevend, jets onbepaald in de lijnen.
Wat Rene Bazin aan de scherpzinnigheid zijner
lezers overlaat, zal Rosegger ons ontvouwen met
echt Duitsche gewetensvolheid, in eene voorrede
— c and ihre Bedeutung!
c Wat mij vooral bekommert, » zegt hij, c is de
diepe, zedelijke schade, Welke de boerenstand tegenwoordig ondergaat. » Hij bestrijdt het vooroordeel dat
alom bestaat tegen de boeren, alsof zij minder ontwikkeld, minder verstandig zouden zijn dan de stedelingen. — « Vergelijke men enkel, » zegt hij, « de
levenswijze van den landman met den toestand, met de
gebruiken van den stadbewoner. Wie, gelijk de boer,
aan de natuur gehecht is, kan wel ruw, zinnelijk
en baatzuchtig zijn; maar toch nooit zoo zeer de
gezonde wegen verlaten, als wel mogelijk is en inderdaad geschiedt voor lieden, die, onder den invloed
staan eener overdreven kultuur I »
Warm trekt de schrijver to velde voor zijne
geliefde boeren. Zijn heel werk heeft -geene andere
beteekenis : den boerenstand huldigen, rechtveerdigen, verdedigen. Dat heeft hij in eene reeks boeken,
eenige meesterlijke, gedaan. En geen wonder ook.
Rosegger is uit den boerenstam gesproten. Door

HET LANDLEVEN IN DE LETTERKUNDE. I 17
zijne geboorte, door zijne opvoeding, door zijne
vroegste omgeving, is hij nog de echte boerenjongen.
Vreemd — niet altijd zeer gelukkig — is daarop
zijne kultuur geent, zijne fijnen-heersbeschaving.
Het is vooral onder godsdienstig oogpunt, dat de
tegenstelling tot gapende kloof groeit: op den vromen,
gezonden boerenstam schieten de . zonderlingste loten
van nevelachtige wijsgeerige theorien, wereldsche
vooroordeelen.
Geen vreemd verschijnsel is dit : Hoe menigmaal
komen wij het niet tegen in ons eig-en land! Mannen,
wiens gezonde, vrome, Vlaamsche boerenaard onlaard
wordt door aanraking met eene goddelooze weten-schap en eene verfranschte beschaving. Hoe vele
kloeke, stoere Vlaamsche jongens verlieten niet hun
,dorp, kuisch en godsdienstig overtuigd, orn zeden
en geloof te gaan verliezen in de eene of andere
Universiteitstad! En — daar zij slechts de wetenschap leeren kennen door mannen zonder geloof, —
verwarren zij gemakkelijk de wetenschap met het
ongeloof.
Rosegger biedt ons geen ander schouwspel. Van
daar de tweevoudige strekking van zijne werken :
de eerste kerngezond, natuurgetrouw, vol diep
godsdienstig gevoel; de andere sceptiek, pessimistisch, de ernstige vragen en beginselen met lichtzinnigen toon behandelend.
Jakob der LetIte is niet vrij van deze gebreken,
maar de grondtoon is even waar als gezond, de
weemoed bij 't uitroeien van den boerenstand is
maar al te zeer gewettigd.
Wie, beter dan de schrijver, kende ook deze
groene eenzaamheid, deze frissche hoogten, dit
natuurleven zoo vrij en zoo onbedwongen, gelijk de
landman het alles geniet in de Steiersche Alpen?
In zijn boek : « Mein Weltleben, oder wie es
dem Waldbauernbuben bei den Stadtleuten erging, >>
.doet Rosegger — misschien wat breedvoerig — zijne
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gansche geschiedenis uiteen. De eerste bladzijden
zijn hoogst belangwekkend. De -schrijver- stelt on&
het portret voor oogen van zijn eigen vader — een
echten, diep vromen landman, die noch lezen noch
schrijven- kon. « Van zijne ouders, boetenlieden uit
het woud, had hij, in zijne kindsheid, de christelijke
leering, meer door voorbeeld dan door woorden, ont-;
vangen; in zijne parochiekerk en in de andere kerken
zijner streek leerde hij den katholieken godsdienst
kennen en de geboden der Kerk onderhouden. Dat
werd en bleef voortaan de grondslag zijns levens.
Schoon wordt ons deze man geteekend, heilig in
zijn eenvoudigen levenswandel, alles beoordeelend naar
het belang voor de eeuwigheid, alles terugbrengend
op de vraag der zaligheid, eerder bekommerd dan
verheugd wanneer een zijner zonen — de schrijver
gevierd en met roem bezocht wordt. « Zoo veel
geluk, zoo veel genot, zoo veel eer dat is geen
goed teeken voor de arme ziel, D was zijn bezwaar.
« Nooit heeft de Katholieke Kerk een meer
geloovig, inniger toegedanen zoon gehad, getuigt
van hem de zoon, die eenige bladzijden later op
lichtzinnigen, sceptieken toon gewaagt van de vruchtelooze .poging eens priesters om hem, voor zijn huwelijk„
te doen bie,chten.
een verderfelijk boek
In « Mein Himmelreich
leeren wij den schrijver kennen van naderbij. Dat
voorvaderlijk geloof zal wegbrokkelen bij den verwaanden geleerde. In zijnen hoogmoed en zijne- zelfbegoocheling meent hij nog de voile waarheid te
kunnen rechthouden met de machtspreuk: « Ich glaube,
weil ich gerne glaube maar meer en meer helt hii
naar het rationalisme over.
Een pijnlijken indruk, onder godsdienstig ,00gpunt, laten de --werken na van de schrijvers uit de
katholieke deelen van Duitschland. Niet alleen de
Oostenrijker Rosegger, ook de Beier Anzengruber,
kwetsen zoowel het godsdienstig gevoel door hunne
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onverschilligheid of spotternij als het gevoel van
kieschheid door zeer grove tafereelen. Men zou geneigd zijn zich af te vragen of deze ongeloovigheid
niet te wijten is aan de geestelijkheid van deze landen;
of de priesters, in deze van oudsher katholieke streken, niet in lauwheid en onverschilligheid vervallen
zijn. Nadeelig werkt eerie te lange rust.
Doch welke de persoonlijke meeningen van Rosegger ook zijen, het boerenvolk dat hij ons schildert
blijft meestal godsdienstig. Jakob, der Letzte, de held
van het verhaal, is een landman van top tot teen :
— « Zijn vader had Jakob geheeten, en diens vader
had ook Jakob geheeten, en zoo ook de grootvader
en de oud-grootvader , ieder huisvader op Reuthof
had Jakob geheeten, daar de man die, eeuwen te
voren, de doening gesticht had, den grond bewerkbaar
had gemaakt en de steenen uitgeroeid, Jakob geheeten
had : Jakob, de Steinreuter (steenenuitroeier) >. —
Laatste telg- van een heel geslachtpachters, is Jakob
Steinreuter het beeld van den buitenmensch in al zijne
eenvoudige schoonheid, vroom, eerlijk, getrouw aan
haard en stam , hartstochtelijk verkleefd aan den
grond, een huisvader van de primitieve tijden.
Hoe pijnlijk moet het zulk eenen niet vallen,
wanneer hij het buitenleven, den boerenstand moet
zien ten gronde gaan! Dat toch geschiedt in het boek.
Altenmoos — « das liebe Altenmoos! » — is eene
bloeiende gemeente, bestaande uit groote en kleine
pachthoeven, in het gebergte gelegen. Met het dorp
en de parochiekerk Sandeben, daar beneden in het
dal, is Altenmoos verbonden door de groote baan,
waar langs de Sandach loopt — een snel waterken,
dat van de bergen afstroomt en onder allerlei bruggen
en planken kronkelt. Boven Altenmoos stijgt de weg
naar de hoogte toe, onder loover en twijgen, door
hazel- en elzenstruiken, het woud in, waar, op vele
plaatsen, de rook der koolbranders blauwt. Hooger
nog treft men enkel ontzaglijke rotsblokken, met mos
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en kruiden overgroeid, en heel omhoog niets dan
water en keen. De weg wordt een smal padje, slin-gerenct rond een helder-diep meer, door een geweldigen waterval gevormd. Die afgezonderde plaats.
heet : « Im - Gottesfrieden. »
In deze groene eenzaamheid, in deze landelijke
omgeving leeft eene gansche bevolking, pachters :
— de Sepp in der Grub, de Rodel, een aantal andere —
onmogelijk ze allen te noemen. Welnu, al deze hoeven,
kleine en groote, moeten verdwijnen om plaats te
maken voor uitgestrekte bosschen, waar het wild in
vrijheid kunne leven en zich vermenigvuldigen : zoo veil
het de booze geest der gemeente, de boschwachter
Ladislaus, een vreemdeling, een Hongaar of Pool,
een Jood wie weet? Dit heerschap staat ten dienste
van den « Kampelherr », een schatrijk man uit de
stad, den aankooper van al de boerengoederen in den
orntrek.
Een voor een geraken Jakobs geburen aan het
wankelen, een voor een vallen ze en verkoopen hun
erf , zelfs de grootboer, de macht van de streek,
Franz, de Guldeisner.
En nochtans hoe heerlijk was zijne doening! —
t Het Guldeisnerhof met zijne talrijke aanhoorigheden lag / boven op de bergvlakte, als een dorp .....
Schier hoogmoedig schouwde het neer op de rond
verstrooide geburen. » Nooit sprak Jakob aan zijne
kinderen van den grootboer, dan met een soort van
ontzag. Zoolang deze rechtstond in de streek, was
er nog bescherming, standvastigheid voor de kleinere
pachters; maar wee Altenmoos I indien deze sterkte
begon te wankelen, indien deze hoogte ook eens
aan 't zakken geraakte.
Jakob spaart geene moeite om zijne geburen te
waarschuwen, tegen te houden. Deze eenvoudige
man, zwijgend en ingetrokken van natuur, vindt in
zijne verontwaardiging, in zijne overtuiging de welsprekendste woorden. -- « Hoe kan een mensch zijn
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huis verkoopen ? » is zijne uitroeping bij 't eerste
geval. Maar vruchteloos blijven zijne pogingen : Altenmoos gaat een wissen ondergang te gemoet, Jakob
zal waarlijk Jakob, der Letzte zijn, de laatste hoer
der gemeente, de laatste van zijn stam in zijne geliefde bergen. Verlaten van zijne geburen, beroofd
van zijne kinderen, eindigt deze door en door vrome
landman met den boschwachter dood te schieten in
een oogenblik van dolle woede en zich te verdoen
in het meerken, dat tusschen de hoogste bergtoppen
sluimert : « Im Gottesfrieden.
Treurig, somber is het einde van dit werk, en
die treurigheid laat zich van den beginne af gevoelen.
Het eerste hoofdstuk : — « Ein seltsames Pfing-stfest »
is reeds vol weemoedig voorgevoel.
Jakob blikt door de ruiten van zijne hoef op
de dwarrelende sneeuw, die ondanks het gevorderde
seizoen, op de reeds groene boomen valt. De storm
loeit en belet de in woners van het Reuthof, naar
gewoonte, hunne Andachl (achternoendienst), in de
huiskapel te houden.
Om de mis te hooren, dalen de pachters naar
Sandeben, maar iedere hoeve heeft hare kapel, waar
het hoofd des huizes in den namiddag de gebeden
leest. Op het Reuthof was het kapelleken den H. Jakob
toegewijd en het houten beeld van den beschermheilige werd volgens de overlevering, door den eersten
Steinreuter gesneden.
Daar het weer niet toelaat dat men zelfs een
stap buitenshuis waag-t, verzamelt Jakob heel zijn
gezin, dienaars en werklieden inbegrepen, rond zich
in het woon s'ertrek. Daar ook, in een hoek, aan
den muur is een outerken opgetimmerd. Jakob nam
er « het houten kruisbeeld van af, stelde het in
't rnidden der tafel en stak er een keersken voor
aan. Dan lichtte hij een langen rozenkrans van zijnen
nagel, knielde op een voetbanksken voor de tafel,
maakte met den duim, onder luid uitspreken der
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woorden, het kruisteeken op voorhoofd, mond en
borst, en begon te bidden.
« Laat ons, » zoo hief hij aan, « den Heiligen
Geest ,om bijstand smeeken, opdat hij ons verlichte
in voor- of tegenspoed tot rechtveerdigen handel en
wandel. En ook zullen wij tot God roepen om een
gezegend jaar op het veld en in den stal, voor ons,
voor onze geburen en al onze vrienden en vijanden.
Wij zullen ook bidden voor alien, die uit dit huis
gestorven zijn — tot christelijke gedachtenis! » Toen
baden zij den « glorieuzen rozekrans » in herdenking van de Opstanding en de Hemelvaart Onzes
Heeren en van de Zending des Heiligen Geestes.
De huisvader las altijd het eerste deel des gebeds,
in koor beantwoordde het gezin het tweede deel en
dat klonk bijna harmonisch als een gedempte orgelkla,nk. »
Herinnert dit tafereel vol landelijke poOzie niet
aan menige bladzijde uit Conscience, aan de eenvoudige zeden onzer Kempische boerun? Overal heeft
het zoete buitengeloof zijne eeuwenoude gebruiken.
Onder het gebed is iemand ongemerkt binnen
gekomen : het is een gebuur, de Knatschel. Als
de « Andacht » afgeloopen is, toont hij aan Jakob de
twee briefkens van duizend gulden, die hij in ruil voor
zijn goe,1 ontvangen heeft. Het is de eerste verkooper!
Meiden, kncchten, handwerkers, alles schoolt bijeen
om het veel geld van kort bij te zien; zelfs de
gebochelde Luschel-Peterl, een oude ,dienaar van
Jakob, een van die komieke, oorspronkelijke typen,
die Rosegger zoo meesterlijk kan teekenen.
Volgens den Knatschel, kan Jakob niets beter
doen dan zijn voorbceld volgen. Deze wiist hem
met verontweerdiging af. Ock het werkvolk toont
niet veel eerbied voor dat papiergeld. Al heeft LuschelPeterl de streek geschetst met- de woorden « Driekwaart winter en een kwaart koud, » heeft hij tOch
een antwoord voor de meid, die het bankbriefken
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bewondert en zegt dat men daarmee ook den hemel
kan koopen : — « 't Is waar, heel waar, den hemel
op aarde. De andere hemel — die daar boven —
de hemelsche hemel kost in 't geheel niets, niets
als 't leven, hi! hi! waarlijk waar. »
Ondertusschen woedt de storm en in eens komt
Jackerl, de oudste van Jakobs kinderen, een bengel
van de ergste soort, binnen gesprongen en zegt
jubelend dat een tak van den grooten boom op de
kapel gevallen is en ze stuk geslagen heeft.
« — Toen Jakob dat hoorde, sprong hij van
zijne bank en werd bleek in zijn gezicht.
« De kapel! » riep Knatschel, « uvv-e St. Jakobskapel, daar buiten? Gebuur, als DAT geen teeken
nit den hemel is! » In de handen klappend, riep
hij nog luider : « De heilige Sint Jakob is heen!
Reuthofer, verkoop uw huis! »
De huisvader ging in zijne hemdsmouwen, zoo
als hij was, buiten de deur en, door den loeienden
storm heen, tot de verminkte linde.
In de lucht dansten de vlokken en de zwaluwen. »
Wij hebben dat eerste tooneel wat breedvoerig
beschreven, omdat het ons in kennis brengt met de
bijzonderste personages van het boek. Deze Jackerl,
dien wij dansend zien binnen komen, is een onbedwingbaar kind, dat eindigt met weg te loopen uit
het houten kotje, waar zijn vader hem opgesloten
had. De boschwachter, wel is waar, bleef niet vreemd
aan deze vlucht; hij draaide den sleutel open om
den gevangene te verlossen.
Spoorloos verdwijnt het kind; zelfs de kindervriend, de koolbrander, PechOl-Natz — nog een
type op zijn Roseggers, vol oorspronkelijkheid en
leven — heeft er niets van gehoord. Daar men de
schoenen van het jongensken vindt bij het bergmeerken « Im Gottesfrieden, » komt men tot het besluit
dat Jackerl verdronken is. Een dienst heeft plaats
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in de kerk en Jakobs twee andere kinderen, Friedel
en Angerl, vinden het wel wonder dat de « Jacked.
een « Engerl » is geworden. Een wild engeltje
voorwaar!
Doch het kind is niet dood. Heel op 't einde
van 't boek verneemt Jakob en de lezer dat de woeste
Jackerl een Nieuw-Altenmoos heeft gesticht in Oregon.
Het ontvluchten van den vadergrond door zijn
eigen kind is als het voorspel van Jakobs latere ongelukken en ontgoochelingen. Want, zooals het boek
opent op een tooneel van verwoesting, storm en
afvalligheid, zoo gaat het geheel het werk door.
De Knatschel ' is maar een begin een voor een
volgen de andere pachters.
Merkwaardig is het hoe Rosegger deze anders
eentoonige gebeurtenissen weet af te wisselen, er zoo
vele tafereelen van te maken, 't een vol frissche
jeugd, 't ander vol droeve en somtijds kluchtige
voorvallen.
leder pachter heeft zijn type, zijne oorspronkelijkheid; maar voor Jakob behoudt de schrijver
toch de rijkste tinten van zijn palet; hij verzinnebeeldt voor hem den boer en in zijnen mond legt
Rosegger al zijne gedachten, heel zijne opvatting van
den boerenstand.
Zoo, bij voorbeeld, als de Knatschel uit de streek
wijkt met zijne weenende vrouw en zijne doofstomme
zuster. Jakob, zijn kleinen Friedel aan de hand, ontmoet den treurigen stoet op de baan.
« — Was dat de man met de duizenden, vroeg
de knaap, wanneer het gerij achter den omdraai
was verdwenen.
Jakob wendde zich om en trad tusschen de groenende havervelden. Hij was ontstemd. Toen raapte
hij eene aardkluit op en betrachtte ze peinzend.
• Wat is dat? >> vroeg Friedel.
« Dat is ons duizendbrief ken, mijn kind, » zei de
vader. Dat kan niet scheuren noch verbrancfen. Tot
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stof kan ik het verwrijven, ik kan het strooien in de
lucht, en toch zal het niet vergaan. En zoo de mensch
er voor zorgt en God uit zijnen hemel regen en zonneschijn zendt, is het een veilig verzekerd goed en
brengt alle jaar zijn percent op, of er oorlog of vrede
in het land zij.
Geene andere gedachten verdedigt Jakob bij
zijne vrienden, de andere pachters. Wanneer hij hen
bewegen veil om gezamenlijk eene poging bij den
grootboer te wagen, opdat deze het land niet verlate,
meent er een — de Obersttickel dat het niet zal
lukken : — <, Ja, dat het niet die hoop geld ware! »
Het geld! het geld! en altijd weer geld! »
riep Jakob, nu voor goed opstuivend. « Hebben
wij, Altenmoosers, er ooit zoo naar gevraagd? Als wij
't hebben, is 't goed, en hebben we 't niet, wij leven er
toch niet anders om, werken misschien gemakkelijker
en slapen des te beter. Wat wij van doen hebben, dat
groeit op onzen grond : het brood op het veld,
de melk en de boter in de weide, het lijnwaad op
den vlasakker, de wol op de schapen en het leder
op de runders. »
c, 't Is zoo, 't is wezenlijk zoo, » stemden de
anderen in.
« Hebben wij vleesch noodig, » voer Jakob
voort, ,K dan vinden wij het bij de zwijnen; de hennen
leggen ons eieren. Handwerkers hebben wij in huis,
Zout, tabak en zulke kleinigheid, alsook het geld
voor de lasten kunnen wij betalen met de opbrengst
van een paar beesten of met den verkoop van de
haver. Wat hebben wij meer van doen? »
« Waarachtig waar, 't is wezenlijk zoo », zegden
de anderen.
cc En tegenwoordig de lieden allemaal met hun
geld, altijd geld, meer of veel geld! Zij verkoopen
hun hooi, hun bosch, en daarbij nog hun huis en
hunne hozen om het geld. Mij walgt dat! »
« G'hebt gelijk, gebuur, g'hebt gelijk », zegde de-
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Rodel.... ofschoon eenoogig, zag hij toch veel klaarder
en duidelijker dan vele anderen met twee oogen.
« Zij verkoopen ook hunne ziel, och arme! Het is
eene vervloekte zaak ge zoudt zeggen dat het geld
aanstekelijk is; »
Aldus redeneeren deze pachters, terwij1 ze, op
H. Sacramentsdag, naar Sandeben dalen, om dienst
en processie bij te wonen.
Maar al gaan zij naar een kerkdienst, het hoofdstuk heet toch : « — De kerkgang naar het geld. »
Inderdaad, de geldduivel is in het eenzame, landelijke
groene dal losgebroken en woedt er in den persoon
van den Kampelherr. Deze troont vandaag, in Sandeben, in eene herberg en brenqt de standvastigsten
aan 't wankelen. Niets nieuws onder de zon : het
gouden kalf werd van oudsher opgericht tegenover
't altaar van den waren God.
Jakob neemt de gelegeriheid te baat om zich te
verstaan met zijne makkers. Gezamenlijk zullen zij
eene poging wagen bij den grootboer, Franz Guldeisner. Op een langen zomeravond ziet men ook
drie mannen — de Sepp in der Grub, de Rodel en
Jakob — den veldweg inslaan, die naar de groothoef
leidt. Onderwege redeneeren zij natuurlijk van hunne
akkers; want « wat het kind voor den vader is,
dat is voor den boer het groenende korenveld
eene sidderende vreugd. »
Het Guldeisnerhof, waar de pachters zich begeven,
bestond uit talrijke gebouwen stallen, schuren,
afdaken, dorschvloeren, graanzolders en twee woonhuizen, alles heerlijk en in den besten staat.... Voor
deze ebouwen bleven de drie mannen staan en
schouwden in 't rond, op het wijde land. Uit geen
enkel huis in geheel Altenmoos genoot men zulk een
vrij en uitgestrekt verrezicht, als uit het Guldeisnerhof. Over de boomen des wouds, die ginder den
gezichteinder versperden, kon het oog reiken tot aan
tie verre, blauwende bergen, die met hunne smeltende
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lijnen, buiten in den vreernde stonden. Als de zonne
daar opging, was haar eerste werk den Guldeisner
in zijn bed, door de vensters heen, te verlichten
« Wat schoone plaats is het hierboven, merkte
de Sepp.
« Nochtans, het koorn wordt er schier acht dagen
later rijp, dan bij ons beneden, » meende de Rodel.
• Daarentegen is het zwaarder in de korrel, »
hernam Jakob. « 't Is alles vaster en vruchtbaarder
wat hierboven groeit. Was dit goed van mij, ik zou
het niet verkoopen.
Aldus overleggend treden de pachters in het
huis en zonder veel omslag in de groote woonkamer.
Zij zetten zich op de bank neer, langs den muur
en stoppen hunne pijpen. Maar Jakob smoorde niet,
hij schouwde de zaal rand en dacht : « Schooner
dan de mijne is zij niet, maar wel grooter. Hier
staan twee tafels, eene zou te weinig zijn voor de
vele lieden. De heiligenbeelden in den hoek zijn niet
anders dan bij mij. De lepels aan den muur, bij de
tafels, steken niet anders in hunne lederhozekens dan
bij mij. Alleen zijn er veel meer. Zes-en-twintig lepels,
en groote nogal! Dat vraagt wat, per dag, in zoo'n
huis, zoo iets! Zes-en-twintig lepels! en daarbuiten
nog vat ze met de work eten! en met de vingeren !
En wat ze drinken! Slecht leeft men bij den Guldeisner
niet, naar men vertelt. Hij zelf verstaat de zaak en
gunt zijne lieden ook wat. Zoo 't schijnt, heeft hij
nogal vele naverwanten onder zijn jong yolk, de
Guldeisner. — Nu, .... »
Dat waren de overwegingen van den Reuthofer,
terwijl hij met zijne makkers in het ruimige, duister
vertrek wachtte. Alle vensters waren gesloten, maar
dat de lucht in zulk vertrek wat verduft, dat merkt
een boer niet! »
Eindelijk worden zij bij den grootboer binnen
gelaten. Deze, al is het zeven uren 's avonds, is
s1301 opgestaan. Niet zeer stichtend leeft deze ong-e--
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huwde groote pachter, deze macht in A ltenmoos, en
hij plaagt zich niet geweldig met den arbeid. Alle
stoelen liggen vol met zijne kleederen, De pachters moeten ze maar afwerpen. Hij zelf zit voor de
tafel, in zijn hemd en onderbroek, zijn morgenkoffie
te drinken; maar aan zijn bezoekers biedt hij een
schnapsken ». De samenspraak _ was aigauw in
gang en Jakob weldra aan 't pleiten : « Gebuur, uw
hof moogt ge niet verkoopen ..... Gij van oudsher
in dit gebergte geworteld, die er beter en vrijer-leeft
dan een graaf, dien alien in den ronde geerne zien,
wien alles naar wensch en wil gaat, voor wien —
zal ik zeggen — de boomen zelven in achting nijgen
en de steenen uit den weg springen -- gij zoudt
uw goed verkoopen, gij zoudt uitwijken ! Neen, Guldeisner, .dat kan niet. Dat kan niet. »
« Dat kan niet? » vroeg de grootboer, en hij
trommelde met zijne kneukels op de tafel. Het zal
toch moeten zijn ... Waarom moet ik blijven zorgen
en (zweeten in 't gebergte? 1k heb het niet van
doen. 1k verhuis naar het Freisingdal; dan heb ik
geenen last meer van dienstboden en gebuurlieden,
die alle oogenblikken komen bedelen, deze om hout,
gene om koornzaad, een derde om hooi of stroo,
een vierde om gerij, een vijfde om handwerkers,
wat weet ik nog al ! En de plagerijen met de
lasten dan! — Alle jaren iets anders, alle jaar meer,
zonder dat gij er den zin van begrijpt of het einde
er van ziet. En gedurig die bekommernis : in 't voorjaar om regen, bij hooitijd om schoon weer, in _den
tijd van zetten en planten weder 'om een weinig nat,
daarna om wind om het neergezegen koorn weer
doen op \ te staan; als het koorn bloeit, moet het loofstil zijn; is het maaitijd, moet de zon schijnen; als
in den herfst het winterkoorn in de kiem ligt, dan
moet de sneeuw er seffens op vallen; gaat men 's winters ' het hout neervellen, dan ,wil men eene glijbaan
hebben — altijd en te alien kant is men heel en
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gansch afhankelijk van den weerwendigen Lieven
Heer! Gek zou iemand moeten zijn! »
« Wat gij zegt, is echt waar, » viel Jakob in
4 heel en gansch is de mensch van Onzen _Lieven,
Heer afhankelijk. ».
« Als ik eens daarbuiten in mijn kasteel zit en
mijne coupons afsnijd, bekommer ik mij den duivel
niet meer om wind en weer! » riep de Guldeisner.
De Rodel boog zich een beetje voorover : « Mogen
wij vragen hoeveel hij u geven wil? »
« 't Is geen geheim, » verklaarde de Guldeisner
kort en beslist. « Gelijk het daar haait en draait
dertig duizend gulden kogelrond. » De boeren be..
zagen elkander.
«
't Is vervloekt veel geld ! »
Jacob legde zijne hand op den arm des Guldeisners en zegde « Ik raad het toch af. Gebuur,
bedenk u.... Gij hoort bij ons. Uwe voorouders zijn
op deze vlek geboren en gestorven, zij hebben er
een tevreden leven gesleten, zijn er oud geworden,
zooals zelden iemand daarbuiten Ge weet niet hoe
een- mensch met zijn grond vergroeid is, met alle
kruiden en boomen, die er staan, zelfs met het kevertje
op den grashalm en met den vogel op de twijgen,
laat staan het vee op de weide.... Als ge iets yeranderen wilt, neem u dam eene brave vrouw in huis.
Gij hebt maar te kiezen. Met vrouwlief en kind zult gij
eerst ondervinden wat zij beteekent, uwe hoef met hare
grondvesten. — Frans, beloof het ons ! Blijf bij ons!
Vruchteloos blijft al het aandoenlijke pleiten van
pachter Jakob. De grootboer zal vallen en met hem
de gansche gemeente. In deze gebeurtenis ligt een
geheel drama. In 't wulpsche leven is het karakter
van den boer ontaard; de machtige stam is verkankerd en verdord en valt op den eersten slag. Later
zal hij tot niet vergaan ; daarin ligt de beteekenis,
de zedeles, wanneer wij den Guldeisner als bedelaar
bij Jakob, der Letzte, zien aankloppen.
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« Der Guldeisner fat » — Zoo beet het kapittel
waarin de grootboer den koop slaat met den Karnpelherr. « — Beneden aan de Sandach, als men naar
Sandeben toe ging, heette het laatste huis het Step.
penhof. Dat was een der aanzienlijkste van Altenmoos. » Deze hoef, tot herberg ingericht, droeg op
den buitenkant der deur het opschrift « Heer, blijf
bij ons, want het wordt avond. » Van binnen, recht
over het wijwatervatje stond te lezen : « Vandaag
voor let, morgen voor niet. »
De Stepper was vroeger een pachter geweest,
gelijk al de anderen allengskens, zooals de voordeelige
ligging van het huis dit medegebracht, was de boerderij
in herberg veranderd, waar de baas, een droogkomieke,
altijd een gereed wederwoord voor zijne gasten overhad. 's Zondags natuurlijk had hij 't meeste werk, maar
nooit zooveel als op den Zondag, dat de Guldeisner
zijn hof verkocht.
« Breed geleund tegen den Iindeboom, zat de
grootboer daar en stelde zijne vuisten op de tafel.
Hij droeg eene koolzwarte pelsbroek, van de knieen
af met stijf leer bezet tot beneden zijne beslagen
rijgschoenen ; eene zwarte vest met een rij groote
zilveren knoppen. Ook droeg hij eene korte jas van
donkerbruin goed en een zwarten zijwolligen hoed
met smalle, opgehaalde boorden. Aan zijne oorlellen
blonken twee gouden ringskens. Rond den buik had
hij een breeden lederen riem, met witte zijde bestikt;
op de gesp, tusschen vele versiersels, stonden de
letters F. G. te lezen. Dat was Franz Guldeisner in
zijne grootboerendracht. »
Tegenover den grootboer, zat een beer < met
blond, goedmoedig lachend gezicht, kortgesneden
volbaard en knijpbril. — De Kampelherr !
Tusschen deze twee mannen gaat de strijd over
het verkoopen van het hof. Rond hen wemelt het
van pachters, werklieden , nieuwsgierigen. Zal de
grootboer vallen ? Is de ondergang van Altenmoos

HET LANDLEVEN IN DE LETTERKUNDE. 131
beslist? — Over het een en dertigste duizend is er
verschil.
« Heer Kampelherr, » zegde de grootboer en
zijne stem werd weeker, dan het hem zelf beliefde,
g het een en dertigste duizend maakt gij rond! .... »
« Dertig duizend zeven honderd gulden en geen
kreuzer meer, » zegde de Kampelherr onverschillig.
« Ten minste, » fluisterde de Guldeisner en hij
strekte zijn bovenlijf over de tafel heen, « ten minste
een goeden leenkoop daarbij! » (I)
« Foei, duivel! » bromde er een aan de tafel
daar neven, « de grootboer bedelt! »
« Leenkoop? » vroeg de Kampelherr, « voor wie
dan? Voor zoo veel ik weet, heeft de Guldeisner
immers geene vrouw ? »
Dat niet, eene vrouw niet. Dat is zoo, >> stotterde
de boer en hij dronk.
« II( bid u, Stepper, » riep de Kampelherr aan
den voorbijgaanden waard, « zeg aan mijn koetsier, dat hij inspanne. »
« Zoo gezwind als de wind », wedervoer de gedienstige man en hij spoedde zich heen.
De Guldeisner had zeer roode kaken gekregen,
zijne neusvleugels bewogen straf, zijne oogen rolden
heen en weer, en met de vingernagels trommelde
hij op de tafel. Plotselings rukte hij zijnen rooden
zakdoek uit zijnen zak en wreef zich daarmee de
koude zweetdroppelen van het voorhoofd. De dennen
en lorkeboomen van zijn woud wenkten hem toe,
ginds, van den bergtop. Achter het jong gewas,
staken de kruinen omhoog van de schutsboomen
zijner hoeve. Een oogenblik was het hem of eene
stem door de lucht weende : Frans! Frans! blijf
ons getrouw! — De stem der voorvaderen, die in
het graf sliepen. — De Kampelherr trok zijnen geldzak

(I) Leenkoop-extrageld, bijgave voor de huisvrouw.

132 HET LANDLEVEN IN DE LETTERKUNDE.
te voorschijn, om den waard het gelag te betalen
en, als de Guldeisner de groote banknoten zag, die
gansch ordeloos in het lederen teschken lagen, geraakte hij van zijne zinnen.-« Om Godswille, Kampelherr, het Guldeisnerhof hoort u toe! ) riep hij en
topte in de hand. )
Op dramatische, ingrijpende wijze zagen wij den
eeuwenouden strijd voorstellen tusschen die heilige,
diepingewortelde gevoelens van den mensch — den
eerbied voor haard en huis — en den onsterfelijken
vijand van alle zedelijke grootheid : het geld. Treffender nog wordt het tooneel, waar de plotselinge
ommekeer zich gelden doet in de houding der andere
pachters tegenover hurl vroegeren meerdere. Heel
hunne achting is in eens verdwenen. Hij is nu een
rijke, gelijk zoo vele anderen. Gemeenzaam spreken
de handwerkers, de Luschel-Peterl, hem aan, alhoewel
alien van zijn bier drinken, zich door hem laten
tracteeren. Tegen den avond wordt het verschil nog
gevoeliger in de wederzijdsche betrekking.
(: De Guldeisner was niet op zijn gemak. Hij
zat nog aan de lindetafel, maar dacht toch op het
naar huis gaan. Naar huis gaan? Hij stond op en
ging heen. Aan de brug bleef hij staan, of hij in
't water blikte naar het spelen der forellen. Naar
huis gaan? Een houtkappersknecht kwam voorbij
hij riep hem toe : of zij getweeen wilden gaan?
« 't Is waar ook, zegde de jongen; « wij gaan
denzelfden weg. » Hij was gevleid dat de grootboer
hem zoo vriendelijk aansprak, vandaag. Maar de
grootboer was bang voor zijn geld 'en daarom, zocht
hij den eenzamen weg niet alleen te bewandelen.
'Vat was hem , dan in eens overkomen ?... Bij dage
en bij nachte had hij deze wegen betreden : nooit
was het hem ingevallen, dat iemand hem aanpakken
of bestelen kon. Het Guldeisnerhof en zijne wijde
landen kon niemand hem ontvreemden, meedragen.
Nu was ieder wicht bij machte een aanslag op zijn
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vermogen te wagen, hem tot den bedelzak te brengen,
zoo zwak was hij geworden. »
Tastbaar, om zoo te zeggen, maakt Rosegger
het verschil tusschen het kunstmatige, wisselvallige
van den rijkdom en het grondvaste, bestendige van
het boerenleven.
Met den val van den grootboer is de val van
Altenmoos volbracht : een voor een volgen de
kleinere pachters, eerst de Klachel en de Waldstuber, later ook de weerd van 't Steppenhuis, de
Zwieselbaumer en zelfs de Sepp in der Grub, die
met Jakob den Guldeisner had teruggehouden. --c Aanstekelijk is het geld! »
Vooraleer uit de streek te gaan, willen de afvalligen, de uitwijkers, nog eens samen feesten
in het Seppenhof. De boschwachter, in naam van
den Kampelherr, bekostigde alles. De jonkheid danste,
,de ouden dronken. Ladislaus was overal te zien.
Aan de knapen toonde hij zijne zilveren horlogie ;
bij de vrouwen liet hij suiker in den wijn gooien en
koffie schenken. Aan eene schoone wierp hij zelfs
een halsdoek van roode zijde op den schouder. ----« Ja, ja, » zoo besloot hij, « dat gaat zoo en de
kleederen maken den mensch. »
« En de lompen maken de luizen, » voleindde
hier de weerd het spreekwoord.
« Voor schoon gewaad neemt men zijnen hoed
af! » hernam de boschwachter om zijne wijsheid te
toonen.
« Men ontvangt den mensch naar zijn gewaad
en schept hem op naar zijnen staat, » gaf de weerd
tot antwoord. »
De uitwijkers wilden nog eens de Altenmooser
liederen zingen, waarbij zij groot geworden waren :
allaam- boeren- en houtkapperswijzen, woud- en liefdeliederen. Daartusschen wierp de boschwachter allerhande zinnelijke operettenzangen, die de Natz, de
zpuzikant, op zijn cither niet spelen kon. Midden in
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't gejoel, in 't gerucht, zag men Jakob in de straat
aankomen. Sedert eenigen tijd was hij ernstiger
en meer afgetrokken dan ooit. Het ongeluk met den
knaap... » Eenige vrienden verplichtten hem binnen
te ,komen. « Zij namen hem bij den_ arm; hij ging
willeloos mee. Vijandig wilde hij zich niet toonen,.
hij - ging mee. »
Juist was de boschwachter op het punt den ouden
Sandler om te krijgen. Voor drie duizend gulden
deed hij hem vallen. — « Er liep den ouden Sandler
eene rilling door het hoofd, door de hand; dan sloeg
hij toe. Zijn huis was verkocht.
« Aldus weder een lijk! riep de boschwachter
en hij sloeg den Reuthofer hoonend de hand op den
schouder.
« Laat mij in vrede, aasgier! gaf de opgehitste
boer terug.
« En thans, Jakob! » riep de Sepp in der Grub'
lachend, thans gaat gij ook los geraken. Laat los,
het gaat in eens! »
« En de aasgier, » bracht de boschwachter er
bij, « legt ulvier duizend bare guldens in de hand »,
« Waarvoor? » vroeg Jakob.
« Voor het :Reuthof.
« Voor het Reuthof? sprak Jakob, « dat -is er
nooit meer weerd geweest dan een paar duizend. Of
ware dat geld misschien voor den thuis van mij en
mijne familie? Dat is met geen geld te betalen.
Heden, » zoo voer hij voort, ernstig, maar gansch
-rustig, « heden heb ik nagezien, ginder, in het boek
der parochie. Het r,parochieboek bestaat van over drie
honderd zestigNaren, en dan reeds is er spraak van
de Steinreuters, die [op het Reuthof in Altenmoos
wonen.... Van de negen Steinreuters, die in het parochieboek staan is, voor zooveel ik weet, geen een_
rijk geweest en geen een arm. Eens is het Reuthof
afgebrand, de Steinreuters hebben op God vertrouwd
en zij hebben het weer opgebouwd. Dikwijls heeft
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de hagel onze veldvruchten vernield of het w oeste
water de weiden met steenen overstrooid, de Steinreuters zijn aan 't werk gevallen en hebben moed
gevat. Zij zijn voor het ongeluk niet uit den weg
geweken en zijn het ook niet te gemoet gegaan;
zij zijn blijven staan, gelijk de denneboom voor den
storm... Allen bijna hebben een lang leven gehad.
Vrijwillig doorgaan, in den vreemde gaan, een heer
worden, daar is op het Reuthof, zoolang het staat,
nooit aan gedacht geweest. »
« Zoo moogt gij er aan denken, » zegde de
Zwieselbaumer.
« Wij zijn een boerenstam, voer Jakob voort,
en zijne stem steeg en trilde een weinig. « Wij
hooren misschien ook eens gewagen van rijkdom
en pracht, in de wijde wereld. Wij gunnen het
eenieder, die daarin zijn geluk kan vinden. Wij
hebben het niet noodig. Wij spraken er , niet van,
maar nu — nu MOETEN wij er van spreken, dewijl
men de heemstede tegen het vreemde opweegt.
1k doe het niet. Hoe zou ik de aardkluit tegen de
wolk gaan opwegen? — Er gaan huisversjachers
rond, en gij verkoopt den bodem, waarop gij staat.
'Geburen! als de wereld ten gronde gaat, dan begint
dat zoo. Eerst worden de menschen trouweloos
tegenover hun thuis, trouweloos tegenover hunne
voorouders, trouweloos tegenover hun vaderland.
Zij worden trouweloos tegenover de goede oude zeden,
tegenover den naaste, tegenover vrouw en kind. Het
kind werd vroeger THUIS geboren, doorleefde THUIS
zijnen jongen tijd, gij verplaatst het in den vreemde,
op zand.
« Natuurlijk, merkte de boschwachter op, « wie
van het groote Duitsche vaderland nooit gehoord
heeft, is seffens vreemd, zoodra hij uit zijne wieg
stijgt. »
« Groot Duitsch vaderland! » zegde Jakob, « een
goed machtwoord voor de boerenaftruggelaars, en
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schooner nog als zij van Polen komen. Maar ik zeg:
Waar geene liefde bestaat voor het vasteigen huis,
daar is er ook geene voor het vaderland. Als een
blad van den boom gerukt is, fladdert het nog
eene pool ritselend in den herfstwind, vooraleer
het nedervalt en verwelkt. Thans is zulk een wind
opgekomen, geburen! Ritselen zult gij nog, maar
nooit meer groen worden. Laf, zijt gij gij loopt
weg van den boerenstand, omdat hij hard is en
ernstig. De hoogmoed verleidt u, en' wijl gij door
den wind gedragen wordt, beeldt gij' u in dat gij,
vogelen zijt en vliegen kunt.
riep er een daar
« Liever vogel dan mol!
tusschen.
« De mol is een nuttig dier, » zei Jakob, « maar
als hij vleugels wil krijgen en leeuwrik spelen! weg,
duivel! »
Schoon kan hij preeken,» lachte de boschwachter.
-« Bij een afscheidsfeest, past eene afscheidsrede,
mijne Heeren, » sprak Jakob, « zij is gehouden. Gij
zijt buiten, ik doe de deur toe. Helpe u God! »
Men merke op hoe Rosegger de vaderlandsliefde weet vast to knoopen aan de gezonde liefde
van den boer voor zijnen grond. Zeker is deze
verkleefdheid de kern van het patriotisme. — Hebben
onze heldhaftige « jongens » van den Boerenkrijg
het niet doorstaande bewezen? Bewijzen de roemrijke « Boeren » van thans het niet op de schitterendste wijze? — in het -gemoed van , den boer is
deze verkleefdheid nog ruw en onbewust, zich bepalend op den grond, dien hij onder zijne oogen, onder
zijne voeten heeft, dien hij met zijn zweet besproeit;
maar kome de tegenspoed, het gevaar, de bedreiging
en in deze ruwe, omzwachtelde gemoederen ontwaakt
in eens de leeuwenmoed, eene taaie, onverwinnelijke
heldhaftigheid. — Pro axis et foci's/ zal weergalmen,
zoowel in de Fransche Vendee, als in onze Kempische
heide of op de verre kusten van Transvaal.
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Op het indrukwekkend tooneel van het uitwijkersfeest sluit Rosegger het eerste deel van zijn
werk. Het tweede is de lange kamp, 't hardnekkig
volhouden van Jakob tegen de overweldigende wildernis, die hem te alien kant praamt en omgeeft.
Alleen is hij in deze groene eenzaamheid gebleven,
alleen met vrouw en kinderen, met eenige dienaars
en getrouwen, zooals Luschel-Peterl en PechOlbrenner-Natz.
Zeer fijn weet Rosegger zulke landelijke typen
te scheppen, vol frissche oorspronkelijkheid, vol
koddige en toch aandoenlijke eigenschappen.
« Pechôlbrenner-Natz had in zijn leven drie
vrouwen gehad, niet de eene met de andere; dat
was in Altenmoos nooit gebruik, maar de eene
na de andere. De eene hing heel zijne winst aan
haar lijf; de tweede verdronk alles, de derde was
arbeid- en spaarzaam, maar eene heks. Van geene
eene had hij kinderen gehad, hij, die zot was naar
kinderen. « Zijn eenige wensch was koning te
zijn in een koningrijk vol kinderen. De drie vrouwen
lagen nu al lang vreedzaam nevens elkander ginder,
in Sandeben. Als de Natz 's Zondags naar beneden
ging, vergat hij nooit drie vader-onzen bij hen te
bidden. Dan keerde hij welgemoed naar zijne woudhutte terug. Zijn leven begon nu maar eerst voor
goed : hij was een oud kind met en voor de kinderen. »
Zulke gestalten en eenige schaarsche pachters,
die ook een voor een moeten zwichten, blijven Jakob
bij. Ook zijn huisgezin ; maar de kinderen worden
groot. Angerl is een lief meisje geworden, die de
aandacht van den boschwachter op zich getrokken
heefi — geen veilige gebuur voor de kuischheid der
boerendochters; Friedel zal haast de jaren bereiken
die hem bekwaam maken voor den krijgsdienst
Gelukkig, eene groote mare gaat door het land : c Der Kaiser kommt ! » De vader van zijn yolk!
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voor ieder toegankelijk, met iedereen bekommerd.
Maria, de boerin, laat een smeekschrift opstellen en
gaat er mee op weg. — Eilaas! Zij wordt door het
krijgsvolk achteruitgeduwd, , door de peerden vertrappeld. Men kan ze nog in haar huis brengen,
rnaar om te sterven. — « De schaduwen groeien. »
Hier raakt de schrijver eene diepschrijvende
wonde, het gedwongen soldaatzijn, hetwelk aan 't eenvoudige landvolk als een bloedsein tegengruwt. Ook
Rene Bazin wijst naar de ontaarding van het boerenyolk door den krijgsdienst. Bij Francois en Andre
heeft het soldatenleven een ganschen ommekeer teweeg gebracht.
De schaduwen groeien onverpoosd. Duisterder en
duisterder wordt dit tweede gedeelte. Het is niet het
zacht geschemer, de bekoorlijke vrede des avonds ;
het is het naderen van de donkere nacht.
Angerl wordt_ gezocht door den jongen Florian.
Hare jeugd, haar minnen brengt nog wat vreugd in
't leven van den ouden pachter ; maar, na het
huwelijk verlaat het jonge paar ook de streek; en
voor goed blijft Jakob thans alleen, vermits Friedel
under de wapens is. — Tegen al dat verdriet, tegen
al die ontgoochelingen, kent Jakob maar een remedie
den arbeid, de verkleefdheid aan zijnen grond. Meer
en meer klampt hij er zich aan vast, bijna wanhopig,
als de schipbreukeling aan de laatste plank.
Op zekeren dag komt de pastoor van Sandeben
den pachter in zijne eenzaamheid opzoeken.
Valt u de tijd niet lang, Reuthofer? vroeg
de herder.
« Eerder te kort, Heer Pastoor. De nachten alleen
gaan langzaam voorbij...
« Ja, ik kan wel denken dat gij uwe zorgen hebt, »
sprak de pastoor, « en toch blijven de lieden van
Reuthof nog sterk vasthouden aan Altenmoos. »
« Dat kan men wel juist niet zeggen, » antwoordde Jakob, « ten deele worden ,zij weggedragen,
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maar ten deele gaan zij ook op hunne voeten heen. »
« Beter op zijne voeten heengaan, dan te wachten
naar het heendragen, » aldus de herder.
Jakob staarde de lucht in en pafte veel rook voor
zich.
« Is dat uwe meening niet, Reuthofer? » vroeg
de herder.
« Mijne meening », zegde de boer, « is dat ik wel
zal blijven wachten naar het heendragen. >>
De pastoor legde zijne hand, de sigaar tusschen
de vingeren, op zijne knie. « Voor zooveel ik kan
zien, » ging hij voort, « i. het woud u haast boven
den kop ineengegroeid. »
« Er is schier niets anders, » wedervoer Jakob
met een treurig grimlachen.
(< Dat liet ik mij niet welgevallen, indien ik boer
was, » hernam de herder. « De koornhalm heeft
zonnelicht noodig en ook de mensch moet naar den
vrijen hemel kunnen opblikken. »
« Wij, Altenmoosers, hebben er geen schuld aan,
dat het duister wordt om ons heen. »
« Jakob Steinreuter, » sprak thans de herder en
hij bezag den boer vriendelijk in 't gezicht, « voor
ieder mensch is het recht, ja plicht zijn bestaan te
verbeteren zooveel hij kan. Dat hebben uwe geburen,
de meesten althans, ook ingezien... De tijd heeft een
anderen loop genomen. Afgelegene bergstreken moeten weer wildernis worden. Altenmoos ook. >>
...« Men hoort toch gedurig zeggen dat er aan
onze kanten te veel menschen zijn, dat zij uitwijken
moeten naar Amerika, naar Bosnien, waar weet ik,
om met hard zwoegen de wildernissen te ontginn.en. En het oude vaderland laten zij tot wildernis
vervallen. Ik begrijp dat niet, ik begrijp het niet. »
Aldus Jakob.
« Rechtuit gezeid, ik begrijp het ook niet, » antwoordde de pastoor. « De menschelijke geslachten
ondergaan veranderingen met een geweld zoo straf als
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de natuurkrachten, als het afwisselen der jaargetijden, als ebbe en vloed in de zee, als het vooruit
en achteruitgaan der Alpengletschers, als het beven
der aarde en als het spuwen der vuurbergen. -Men kan
wel vragen of dit ten goede of ten kwade geschiedt,
maar verhinderen kan men het niet. »
« Niet verhinderen kunnen, » murmelde Jakob,
« Wat de lieden niet willen, dat gebeurt niet... »
« Ja, als alien denzelfde onwankelbaren wil
hadden! » sprak de priester... « Nlijn lieve Reuthofer,
wat hebt gij gelijk! 1k zie, ja, het kwaad nog veel
beter in dan gij... 1k zie de schade voor den godsdienst,
die enkel in een vastaaneengesloten boerenstand
veiligen grond heeft. 1k zie de schade voor den
politieken staat. Als in 't yolk de aartsvaders ten
gronde gaan, hoe zal de staat recht blijven ? »
« En nochtans is in 't kort de wet op de jacht tot
bescherming van den boerenstand door de landvaders
verworpen geweest, _» bemerkte Jakob.
« Zooals gezegd, de zaken gaan hunnen gang, »
sprak de pastoor. « Voor jaren, al s de eerste boerengoederen aan 't wankelen 'gingen, heb ik de Altenmoosers bezworen- om Gods wille hier te blijven.
Heden moet ik het tegenovergestelde zeggen... Reut-.
hofer gij zijt een verstandige man,ik eer uwe verkleefd
heid aan den vadergrond, eigenlijk is zij eene schoone
deugd; maar dat blijft zij niet, zoodra zij anderen niet
ten nutte strekt en u zelven schaadt. Blijf gij zitten,
zoolang en zoo vast gij wilt, Altenmoos zult gij niet
tegenhouden. Gij zult verlaten worden, gij zult omkomen en de laatste Jakob van % Reuthof zal een
einde nemen, onwaardig zijner voorvaderen. Neen,
vriend, de mensch hoort bij de menschen. Het is
verkeerd de koude aardklont meer te beminnen dan
de levensgenooten. De mens-ähenborst is ons tehuis,
anders hebben wij er geen op deze wereld. Jakob!
Laat dezen bodem, dien gij zoo zeer lief hebt, laat
hem rusten. Laat er woud opgroeien voor een
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honderd jaar. Dan zullen er weer jonge, frissche
menschen komen en ontginnen, en hier gelukkig
zijn. De loop der wereld gaat zoo: >>
Zeer goed laat Rosegger blijken hoe ieder gevoel,
hoe edel, hoe rechtvaardig ook, door overdrevenheid
kan ontaarden. Deze gewichtige samenspraak van
Jakob met zijnen herder bereidt het treurige einde.
Maar eerst zal de schrijver toonen hoe al deze afvallige van het landleven, al deze pachters, die tegen
een handsvol geld hunnen grond geruild hebben,
een gewaarborgd geluk hebben verlaten voor een
schijngeluk, een zuurgewonnen welstand voor ellende
en ondergang. Jakob gaat zijne vroegere geburen
bezoeken : alien betreuren hun vorig leven, alien
beweenen den dag, waarop zij Altenmoos hebben vaarwel gezegd — tot de knechten en dienstmeiden toe.
« De dienstbode, die niet meer kan werken, »
zegt Rosegger, « komt in 't godshuis — waar er een
bestaat. De inboorlingen van Altenmoos hadden er
geen in de stad, zij mochten dus gaan bedelen. Van
de lange feestavonden, van de gezellige feestmalen
op de patroonsdagen, zooals vroeger in Altenmoos,
was ginder geene spraak. Zelfs niet op de Zondagen konden zij hun eigen meester zijn. Immer en
immer gehoorzamen op den wenk van eenen heed
Een oude knecht ineende ook in de stad, naar gewoonte, den rozekrans 's Zondags hardop te lezen met
de huisgenooten ; hij werd uitgelachen en gehoond,
tot hij in zijn gebergte terugkwam, waar men ten
minste een weinig tijd over heeft voor zijne ziel. »
In « La Terre qui meurt » doet Toussaint Lumineau zijne onafhankelijkheid gelden, tegenover de
daglooners aan den ijzeren weg. Hier ook wijst
Rosegger op de edele, fiere vrijheid van den boerenstam, deze fierheid, die in haar zelve reeds eene
bron van vaderlandsliefde is. Immers knechtschap gaat
met dwangarbeid in de stad, fabriekenarbeid vooral,
gepaard. Is aan het verdwijnen van den boerenstand
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in Duitschland, deze neiging der Duitschen te wijten
naar slaafsche gehoorzaamheid, deze noodwendigheid
om een meester te huldigen? Onze brave geburen
hebben immers van vrijheid in den Vlaamschen zin
niet het minste gedacht. Alles bij hen is « am streng-sten verbo ten. »
In scherpe tegenstelling met den oproergeest der
Franschen is deze knechtschap, en nochtans hebben
beide het zelfde uitwerksel zij leiden naar dwingelandij. Niet aan leder yolk is het gegeven de vrijheid
matig genoeg te gebruiken om zijn eigen meester te
'blijven.
Jakob, alleen en verlaten, kan niet onafhankelijk
heeten. Hij is overwonnen. Boven zijn hoofd groeit
de wildernis.
Van tijd tot tijd krijgt hij eenig nieuws van
Friedel. Deze, alhoewel onder de wapens, vergeet
toch niet zijn vader, zijn dorp, het meisje dat hij er
gelaten heeft, « das liebe Altenmoos! » Ach! bij hem
is de verkleefdheid aan den vadergrond de oorzaak
-van zijn ondergang, «
0 Heimat, Heimat; du
bist. mein Verderben! » Hij vlucht uit het leger,
wordt deserteur; under de oogen van zijn eigen vader
wordt hij aang-ehouden en met de schandelijkste strat
Hier wordt alles akelig en naar, liefde en leven
zijn gevallen en verwoest, en, in 't verschiet, tusschen
,de barre rotskloven, wacht en zweeft het sombere
-van den zelfmoord.
Een treurig boek is Jakob der Letzte.
Ook een ernstig boek. Inderdaad geenenkele
rder le ti-ensvragen, die het buitenwezen aanbelangen,
laat de schrijver onaangeroerd.
In « la Terre qui meurt » was de ondergang
.der boeren te wijten aan de afwezenheid' hunner
natuurlijke beschermers, de rijken en grooten; maar
,andere oorzaken kwamen er bij : ontaarding van
het boerengeslacht
vooral toe te schrijven aan
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den krijgsdienst; opkomende nieuwe gedachten van_
landverhuizing en van gemakkelijker leven. In Jakob,
der Letzte zien wij de zelfde verderfelijke krachten
de zelfde noodlottige uitwerksels hebben ; maar de
onmiddellijke oorzaak is hier het gedwongen verkoop
van de boereneigendommen ter wille van de jacht.
Waar bloeiende hoeven stonden, vol werkzaamheid en leven, waar eene gansche gemeente gelukkig en in voorspoed en in gezonden arbeid zijn
dagelijksch brood at en Gods lief zonnelicht genoot,
waar de wuivende velden hinne blonde baren in
den gulden glans wiegelden, daar moet thans het
groene woud alles innemen, schaduw en duisternis
brengen en geene andere bevolking kennen dan herten en ander wild. — Weemoedig roept de Rodel
uit, nadat een langdurig en vernielend proces hem
uit zijn goed heeft verdreven — « In Altenmoos
is niets meer te verrichten, op het koornveld grazen
de herten, op de weide zwemmen de visschen. Voor
den boer is geene plaats meer.
Een lange tweestrijd zou het boek kunnen
heeten tusschen het boerenwezen en de hoogere
standen. Aan de onachtzaamheid, aan de lichtzinnigheid, aan de eigenzucht der laatsten is de ondergang der eersten te wijten. Deze eigenzucht wordt
verpersoonlijkt in den hatelijken boschwachter.
Bijna duivelsch is de werking van dezen kwelgeest onder de boeren van Altenmoos en hoe zeer
naar de natuur geteekend! Uitspattend met triomfantelijke onbeschaamdheid weet hij het zedenbederf
bij zijne onnoozele slachtoffers te verspreiden. Hoe
menigmaal, zelfs in onze streken, spelen deze agenten
der rijken een noodlottigen rol onder onze boerenbevolking! Wat al plagerijen door die jacht ! Welhoe,
am eenige stonden vermaak te verschaffen zal de boer
zich getroosten de vrucht van weken, maanden
taaien arbeid te zien vernielen! Men zegge niet
Pe schade wordt hem vergoed. Al ware dat teene-
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maal waar, -de zedelijke schade wordt niet vergoed.
De boer bemint zijne velden. Hoort liever niet Welke
begeesterde woorden Rosegger deze waarheid verklaart :
« — Veeteelt op, akkerbouw neder! gold thans
als nieuw machtwoord in Altenmoos. Jakob kon er
niet toe besluiten in zijne doening eenige verandering
te brengen , hij beminde zijne velden, aan hen hing
zijn hart en hunne bewerking gold hem als een
eeredienst.
Wanneer hij als zaaier over de kluiten trad en
de korrels uitstrooide over de aarde, deed hij dat
op eene ernstige, bijna plechtige wijze, als verrichtte
hij eene heilige handeling.... Deze mensch met zijn
kommer, met zijne hoop, , met zijn zwijgend wee, kon
niets beters tot zijnen troost uitdenken, dan de opstanding van de zaadkorrel na te gaan. In vredigen
feestavondstowd, als hij alleen, moedermensch alleen,
op zijn hoop steenen zat, verdiepte hij zich in heilige overwegingen. »
Om zijn held te schilderen vindt Rosegger aangrijpende woorden vol diep gevoel, ingehouden kracht,
verborgen poezie. Met eene soort van eerbied, van
ontzag gewaagt hij van dezen mensch, die voor hem.
Alen « boer » verzinnebeeldt, den arbeidzamen, levenbrengenden boer, vol eenvoudige grootschheid en
heilige beteekenis.
Daarentegen stelt hij de gestalte van den overlooper, van den vreemdeling, aan geen enkel land
met taaie wortels vastgegroeid, als een woekerkruid
op het sap van anderen tierend en slechts nadeelend
weekend in de gemeente.
Jakob verbeeldt het vrome, zedelijke, natuurgetrouwe element , Ladislaus het wereldsche, slechte,
kunstmatige en verderfelijke. Hier ook, gelijk in
« la Terre qui meurt, » moet het goede en rechtmatige onderdoen. Waar Rene Bazin nochtans in
het optimisme, in de levenskracht van zijn geloof
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een laatste straalje van hoop en opstanding vindt,
daar eindigt Roseggers boek in de donkerste schauwen, door een zelfmoord, dien de schrijver, wel is
waar met hemelschen vrede zoekt te omgeven, maar
die den lezer niettemin in hopelooze stemming laat.
Dit pessimisme is volgens ons te wijten aan ' het
gebrekkig geloof van den Oostenrijkschen yolksschrijver.
Dit geloof heeft eenige deelen der ware wezenlijkheid behouden, maar alles ligt onder de waas eener
persoonlijke fantazie. Roseggers laatste boek < Mein
Himmelreich » gaf ons een staaltje van de zonderlinge verwarring, die in zijnen geest heerscht tusschen de vroegere gewaarwordingen zijner opvoeding
en de aangenomen strekkingen van het ongeloovige Duitschland.
Rene Bazin, katholiek in hart en geest, helder
van hoofd en warm van gemoed, ziet wel het dreigend
gevaar, het om hem heen heerschend verval, maar,
op den vasten grond der waarheid, blikt hij ook de
redding te gemoet. Niet zoo de half-geloovende
Rosegger, die met zijne twijfelachtige, nevelachtige
theoriên wel thuis hoort in het land, in de taal van
Kant, Hegel, Schopenhauer en Nietzsche.
Ook in de opvatting der liefde verschillen de
twee schrijvers grondig. In Roseggers boek komen
tal van liefdeepisoden voor, eerst frisch en bekoorlijk
als de landelijkste idylle, — eenige bladzijden zijn
hem genoeg om deze te scheppen — maar haast
verschijnt een andere toon : Zinnelijke drift; wulpsche
woestheid verdringt het kuische, jeugdige gevoel en
zeer grove tooneelen komen het landelijk tafereel
ontsieren. — Rene Bazin toch wist waar te zijn en
kuisch te blijven. Ook was deze reine liefde de
redding der <‹ Terre qui meurt Roseggers wulpsche
drift is geene bron van opstanding en leven , zij redt
niemand, brengt noch troostende hoop, noch schemerenden lichtstraal in den algemeenen ondergang ; maar
zaait enkel zonde en dood.
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Men kon zich te rechte verwonderen dat een
Franschman kuischere voorstelling geve van zijn
yolk, dan een Duitscher. Immers de zeden in Duitschland, zijn doorgaans reiner dan in Frankrijk, het
farnilieleven is er meer in eere. Maar de Duitsche
aard biedt ons een zonderling mengsel van idealisme
en materialisme; — de Duitsche « Schwarmerei houdt
heel goed huis met den stevigen Duitschen eetlust —
eene stootende grofheid kan dus zeer goed bestaan
nevens gevoelerige droomerij.
De neiging naar twijfel, kettersche uitwijding,
rationalisme is even goed te verklaren. In Frankrijk
is men wel bedekt veil, maar niet bedekt ongeloovig.
De helderheid van de taal, de logiek van den geest
verbant deze- tweeslachtigheid in zaken van leering.
Een Rosegger met zijn godsdienstig gevoel en zijne
kettersche verklaring zou eene onmogelijkheid zijn.
In Duitschland komt hij niet als uitzonderlijk verschijnsel voor.
Nog in hunnen schrijftrant verschillen Rosegger en Bazin geheel en gansch. Beiden hebben
een diep natuurgevoel, eene zeer poetische opvatting
maar Bazin blijft de beschaafde, geletterde heer in
het buitenleven verplaatst Rosegger de boerenjongen levend in en voor de natuur. Zijn toot heeft
iets innigs, ingehouden, hoogst dichterlijk. Zijne
tafereelen zijn bijna ongeevenaard in frischheid en
odrspronkelijkheid.
Onder alle opzichten is dus het werk van den
Duitschen schrijver merkweerdig en van evenvele
beteekenis als de roman van Rene Bazin.
Mochten zulke schoone boeken als « la Terrequi meurt en « Jakob der Letzte » eindelijk oogen
openen van regeerders en bestuurden, van hoogere
en lagere standen, van stedelingen en buitenlieden
Mochten de eersten er uit leeren de gewichtigheid
de eerwaardigheid van den boerenstand, en, door
goede wetten, door rechtzinnige bezorgdheid
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kwestie van het landleven waarlijk ter harte trekken I.
Mochten de tweeden inzien hoe noodzakelijk, hoe
schoon, hoe heilig hun leven van taaien arbeid en
gedurig offer is, en het gelukkige, het gezonde waardeeren, dat hun stand medebrengt!
M. E. BELPAIRE.
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Godelieve.
a) De oorsprong. — Godelieve een Muziekdrama, geen Oratorio. —
De grondgedachte. — Is Tinel een leerling van Wagner? —
Tinel is modern. — Melodie, motieven, polyphonie en orkestratie. — Staat Godelieve hooger dan Franciscus? — Wat is
Vlaamsche muziek ? — Is Godelieve Vlaamsche muziek en Tine'
een Flamingant ? — Guido Gezelle over Edgar Tinel. — De stijl
van Tinel's Godelieve en de vorm der moderne opera. — De
schoonste gedeelten van Godelieve. — b) Het . Libretto. — c) De
Pers, enz. — d) De uitvoering te Leuven en de Solisten.

weten al dat de herinneringen uit zijn kinderjaren
onuitwischbaar geprent zijn in de ziel van den
meester.
Nog op den schoot van zijn moeder gezeten, hoorde
hij altijd van Godelieveke spreken .... Die naam achtervolgde
hem dag en nacht, veel jaren fang, en toen hij eindelijk de
aandoenlijke figuur van de West-Vlaamsche heiiige geheel
had leeren kennen (I), was het beslist dat hij eens, zoo God
hem daartoe de genade gaf, een groot werk te harer eêr
zou schrijven. Hoe hij dit ideaal van zijn jeugd verwezenlijken
mocht, hebben al degenen gehoord, die 't geluk hadden op
't feest van den 13 n Juni 1901 te Leuven aanwezig te zijn.
Maar hierover later.
Godelieve is een muziekdrama. Waarom geen oratorium?
zeggen velen.
Tine! heeft in de voorrede van Godelieve aangetoond,
hoe 't muziekdrama de verkieslijke vorm was tot uiting van
E

. (I) Dit , gebeurde ten gevolge van een bezoek aan het atelier van
mjnen vriend Jozef Janssens, die toen juist de prachtige schilderij Sinte
Godelieve voltooid had.
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zijn dichterlijke en muzikale ideeen. Het martyrologium kan
-niet beslissen over den kunstvorm, waarin zijn helden verbeeld
-moeten worden. De 1 evenswijze van die helden beslist
daarover, en de o mg e y ing waarin ze hun apostolaat hebben
-uitgeoefend.
Wat nu Sinte Godelieve in 't bijzonder betreft, door den
stralenkrans omgloord van Maagd en Martelares, — men
is overtuigd door een enkelen blik in haar leven, dat zelfs het
gedramatiseerde oratorium hier niet te pas komen kon. Aileen
het muziekdrama biedt voldoende gelegenheid om de helden
in haar geheel te doen uitkomen, — en wel het muziekdrama,
waaruit de koren niet zijn verbannen, maar integendeel een
.groote plaats innemen.
De benaming « Muziekdrama »' moet men intusschen niet
gaan opnemen in Wagneriaanschen zin. Die naam toch mag
worden gehecht aan ieder tooneelwerk, waarin de muziek als
.dramatisch element de eerste plaats bekleedt. Wagner zelf was
met de benaming « muziekdrama >> niet gansch in zijn schik.
,(Verg. Gesammelte Schriften v. Richard Wagner, D. IX).
Het tooneel is alleszins voor Godelieve de vereischte plaats
ter opiToerin g.-,. Daar echter de componist een zeer groot gewicht
aan de koren hecht, kan het werk enkel op groote theaters
of in concertzalen uitgevoerd worden. Daarom zal Godelieve
misschien spoediger de concertzaal dan het theater veroveren.
Wat aangaat het verwijt, dat men geneigd is te doen
aan het werk, na enkele lezing van het tekstboekje, namelijk
dat er gebrek aan handeling is, — bij de studie van de
partituur verliest het al dadelijk alien grond. Schiet het
libretto dramatisch te kort, of grijpt het psychologisch niet
diep genoeg, door de muziek worden alle leemten overvloedig
aangevuld. Overigens : in onzen tijd zet men geen woorden
meer op muziek — zooals men krieken op suiker of op
azijn zet neen, de woorden worden niet meer getoonzet,
maar een g e d a c h t e wordt muzikaal (of onmuzikaal) vertolkt.
Wie 't niet voelt, mag in de overtuiging berusten, dat hij niet
-genoeg muzikaal is ontwikkeld om 't muziekdrama te verstaan.
Onpartijdige kritieken als bijvoorbeeld Gustaaf Lagye
als de Fe'de'ration artisti
in den Messager de Bruxelles (
(I) Godelieve, malgre l'ampleur de ses developpements choraux,
ne serait point deplacee au theatre. N'a-t-on pas represente, avec eclat,
Weimar l'Elz:sabeth de Liszt? Dans Godelieve ii y a plus de mouvement,
Les decorations et la raise en scene toujours pittoresque ou pompeuse,
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gue (I), Ons Leven (2), ja het Berliner Tageblatt zelfs (3) en,
inzonderheid de Vox populi (4) hebben het -begrepen.

figurent au livret et sur la partition meme. Qui empecherait MM. Kufferath,
et Guide de la monter l'hiver prochain? Il y aurait certainement un,
public pour ce drame religieux ,aux envolêes sublimes, et le miracle de
Ste Godelive vaut bien, croyons-nous, celui du chevalier Tannhauser. s
(I) . Tinel produisit en 1897 sa Godelzeve, qui reste, sans conteste,
le plus beau drame musical qui existe. Godelieve, drame musical, telle
est en effet la forme donnêe par Tinel au poeme choisi, forme qu'il ne
faut pas confondre avec drame en musique. La caractêristique toute
primordiale et la tendance toute musicale sont l'apanage essentiel de
l'oeuvre. Le sujet trace de Pheroine une image simple et fidele, se condensant dans la charpente du drame. II ne prend ses dêveloppements
que dans les caracteres des personnages et par leurs juxtapositions
provoque l'interet et la curiosite de l'auditeur. La Cache du musicien êtait
superlativement ingrate et par l'Art et la Science seuls pouvait-il arriver
au merveilleux resultat qu'il a obtenu. Il y a la pour Tinel une glorieuse
victoire remportee, et pour notre amour-propre national une heureuse
constatation a faire. »
(2) . Dezen die zeggen dat dit drama te moeilijk valt om te vertoonen,
geven juist geen vleiend oordeel over onze hedendaagsche tooneelisten :'t is dan aan deze, niet aan den toondichter dat het faalt. Men moet niet
aannemen dat, vermits Wagner weinig koren gebruikt, dit een algemeene
regel dient te zijn : men vergete niet dat Wagner op 't einde van zijn
leven, in vele opzichten, reeds een omkeerweg aan 't inslaan was. Daarbii
is er een groot verschil tusschen de koren in Godelieve en die in andere
opera's : b. v. het koor der genoodigden in Tannizduser, eens in de
zaal binnen, staat heel flegmatiek ; in het koor der Walkiiren, in de
Walkzire, staan de maagden op hunne rots rond te kijken ; bij Tinel
integendeel werken de koren al zingend, en ik denk dat dit eene zeer
groote levendigheid moet bijbrengen. B. v. het koor « Met tuilen,
festoenen, kransen van bloemen ,), hoe schilderachtig indien onder dit
kleurrijk, suaaf muziek, de meiden veelkleurige bloemen samenvlechten !
Ik vind ook dat die 'koren op verre na den gang van 't stuk niet
zooveel vertragen als de sextuors, octuors, enz., der classieke opera 's,
b. v. in den prachtigen Don Juan. En zien wij niet in onze hedendaagsche operadichters eene neiging om eenen carnaval, een landjuweel, de
. cris de Paris » etc. in hun werk te weven, alhoewel deze tooneelen
weinig betrekking hebben met de handeling en alleen tot mzse en scene
verstrekken? »
(3) e Die, ganze Anlage weist dieses Musikdrama auf die Biihne.
Die, ultramontaner Anschaufing entspringende, manchmal naive
Fuhrung der Handlung kommt durch Tinels Kunst der Tonsetzung dem
ZuhOrer kaum zum Bewusstsein. *
(4) Schrijver dezes heeft gedurende de pauze en na de uitvoering
van Godelzeve te Leuven met meer dan vijftig personen gesproken. Er
, was er slechts een bij, die niet omtrent het volgende zegde : . Van
mun leven heb ik iets zoo schoons nog niet gehoord! Maar 't zoudemoeten op het to on eel gespeeld worden. Dan zou 't werk eerst
volledig zijn! s
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Tinel heeft overigens zijn dramatisch talent al vroeger
getoond. De Duitsche kunstkritiek wees er nadrukkelijic op
dat Tinel in zijn Franciscus zich een gansch nieuwen weg
had gebaand; het eenige verwijt dat de Duitsche vakbladen
hem deden, was, zooals wij reeds gehoord hebben, juist dit :
Tine! is eigenlijk een opera-componist, hij loopt de grenzen
over tusschen oratorium en opera, en sluikt ongemerkt het
eerste op den bodem van 't laatste binnen. De hoog dramatische adem, die door Franciscus gaat, is een hoofdoorzaak
van den geweldigen indruk, dien dit oratorio overal uitoefent
op 't publiek. Die rnachtige dramatische trek is geen aangenomen manier ; hij schiet op uit aanleg en opvatting van
den kunstenaar, die langs om meer den weg naar 't theater
inslaat, om door de onweerstaanbare macht van het tooneel
op de ziel van de toehoorders te mogen werken.
Lijk in Franciscus is ook in Godelieve de zelfverloochening
de grondgedachte van 't werk ; de groote beweegreden van
deze schepping is het medeliden, dat echt christen gevoel
in de oudheid onbekend. Tinel heeft zijn heldm op de eereplaats willen stellen, die de Kerk haar toekent. Een stof,
onder zulk een aandrang gekozen, is van natuur om steeds
machtig te werken op de ziel van de hoorders; ze kan
rekenen op een bijval, misschien niet altijd onmiddellijk,
maar des te meer gegrond en blijvend. Belichamingen van
een hooger gedachte, 't zij in de heldensage, 't zij in de
heiligen-legende, oefenen een macht uit, waarbij geen enkele
gebeurtenis van heden of verleden, waarheid of verdichtsel,
het halen kan.
Is Tinel een leerling van Wagner, lijk sommigen beweren ?
Wagner is ontegensprekelijk het gesternte, wiens invloed
,de muziek der 19 e eeuw beheerschte, maar heeft hij zed
niet in zijn Gesammelie Schriften aan de jongeren den raad
-gegeven tegen zijn navolging op hun hoede te zijn?
Tinel is dan ook in Godelieve geen leerling van den
grooten Richard geworden, ofschoon zijn muziek, als die van
Wagner, een mengeling is van objectieve schildering en subjectieve gemoedsaandoeningen. Hij wortelt in klassieken bodem
en dat juist maakt hem sterk genoeg om op eigen voeten
te staan. Daar nu, waar zin princiepen met die van Wagner
overeenkomen, verraadt hij geenszins een machteloos aan-
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leunen tegen 't stelsel van den meester van Bayreuth (I),,.
maar geeft hij blijk van eigen gevolgtrekkingen uit eigen
studies te maken, en van in zijn denken en scheppen zijn*
ijzeren logika met getrouwheid te volgen.
Tinel behoort tot de'meest modernen ander de heden.
daagsche foondichters. Tegen alle mogelijke poetische en
dramatische toestanden' is zijn groote kunst opgewassen.
Zijn muzikale geaardheid helt zoozeer naar het melodieuse, vol beweging en zwier en « Schwung », dat hij de
melodie meestal boven de muzikale declamatie stelt : en
hier gaat hij , lijnrecht tegenover Wagner en diens nabootsers,
te werk (2). De muziekale declamatie moet overigens bij de.
jimgere componisten meestal melodieenarmoede dekken.
Tinel verwerpt de chromatiek niet waar zij te pas komt,
maar zij is bij hem nooit « gewild » noch wild, zooals bij Wagner.
Tinel's muziek oefent een weldadigen indruk uit op hart en
ziel, op geest en zenuwen, Wagner's muziek spant menigmaal tezeer het verstand aan, of streelt en prikkelt te zeer de zinnen.
Oak het gebruik der motieven heeft Tinel gewijzigd..
EIij bezigt zoogenaamde typis che motieven tot karakteriseering Van de hoofdpersonen, ook wel om psychologische
toestanden in 't hcht te stellen, en soms om op bepaalde gebeurtenissen te wijzen.. Zijn motieven treden niet te voorschijn
rlijk bij Wagner met een noodwendigheid, die men in zekeren

(I) Ziehier wat de schrijver van Das Kunstwerk der Zukunft und
sein Meister R. Wagner hierover schrijft
« Godoleva ist em Kunstwerk gestaltet nach Tinels individueller
Auffassung der Principien Wagners und mit dem vollen Einsatze einer
vollendeten musikalischen Technik, wie das von einem solchen Meister
musikalischer Form nicht anders erwartet werden , kann. Besondershervorragend ist er auch in dem Flusz der den Dialog fiihrenden
« endlosen ) — Melodie. Diese bewegt sich so charakteristisch und im
stets originellem Wechsel, dass sie der errmidenden Breite, wie sie
wenigstens im Nibelungenrang auftritt, nirgends Raum gibt. »
(2) De gave der melodie is niet aan alle toondichters, hoe groot
ook, gegeven. En er is misschien jets waars in r de verzen, die Grillparzer op Wagner dichtte, naar aanleiding Nan hetgeen Wagner aan, gaande de Melodie geschreven had in zijn Gesammelte Schrzften' -.« Man sagt, Du verachtest die Melodie,
Schon ,das Wort erftillt Dich mit Schauer;
So ging's auch dem Fuchs, dem enthaltsamen Vieh,
Der fand die Traubenzu sauer. )
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zin fatalistisch mag heeten; zij hebben het opdringend karakter
niet van Wagner's Leitrim/lye; 't zijn ook bij Tinel geen
stijve, onbuigzame vormen, waar geen hand is aan te steken.
Daarbij is hij er alleszins veel spaarzamer mee dan Wagner;
zoo komt het dat zijn motieven meer licht uitstralen.
In Franciscus reeds kan men ditprocede'goed waarnemen,
maar lang op zoo'n breede schaal niet als hier.
Tinel's hoofdmotieven kunnen in drie groepen verdeeld
worden : een op Godelieve, een op Berth°lf, een op de
andere factoren in 't stuk. Tot de eerste groep kan men al
deze rekenen, die op Godelieve innerlijk of uiterlijk betrekking hebben; tot de tweede, al deze, die in 't eigenlijke
Bertholfmotief melodisch en harmonisch wortelen. Iselinde's
motief, de Wraak en de Veroordeeling spruiten voort uit
het Bertholfmotief. Onder de motieven van de derde groep
(Saksen, Denen, Heinfried, enz.) dient inzonderheid het
Armenmotief opgemerkt, dat in zijn harmonische en melodische soberheid voortreffeliik de hulpbehoevende armoede
schetst. Ook de toonaard is zeer merkwaardig. De meeste
Armenkoren in Godelieve zijn in den ouden 2eolischen kerktoon geschreven. Tinel is immers op 't gebied van de oude
kerkmuziek even ervaren als op dat van den modernen
stijl.
Daar zijn ook in Godelieve talrrjke plaatsen, waar de toondichter, z o nd.er het middel van de motieven, met macht
en kracht het orkest laat spreken : op adelaarsvleugels neemt.
hij zijn vlucht naar de zon. Met waarlijk overweldigende virtuositeit weet hij het orkest — dit reuzeninstrument — te
benuttigen, in de ingewikkeldste polyphonic nog altijd klaar
en natuurlijk blijvend.
Naar de eischen van 't moderne muziekdrama speelt
het orkest de hoofdrol en is de stem veelal een der hoofdinstrumenten van het orkest.
Reeds vroeger wisten wij dat Tinel in de polyphone
behandeling vaii de koorst em men een, meester is, onder
wiens hand de meest ongelijksoortige intervallen versmelten
in een harmonie van kiank. Maar zijn or k es tratie bereikt
in Godelieve haar toppunt. Nu eens glanzend rijk, zou zij
dan weer ascetisch mogen heeten. Hij weet te spelen met
het veelvuldigste orkest, juist lijk hij met een gering getal
orkest-stemmen klaar worden kan. Nu eens laat hij u met
de eenvoudigste middelen een ruling over het lijf gaan, dan
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weer verliest gij den adem onder de golven van die bruisende
zee.
Zijn klankversmeltingen zijn soms zoo tooverachtig, zijn
combination, b. v. in de houten blaasinstrumenten, zoo verrassend, dat gij spherenmuziek to hooren meent.
Velen, die Godelieve enkel kenden uit de opvoering in
de tentoonstelling '(1897), anderen, nog talrijker, die ze volstrekt
nooit hebben gehoord, maar als kunstkenners willen doorgaan;
eindelijk het nijdige gild der muzikanten van beroep, hebben
beweerd dat Godelieve niet op de hoogte van Franciscus staat.
Daarop zij geantwoord met de woorden van den heer
Vanden Eynde : « Franciscus is de heerlijke zang van den
begaafden jongen man, Godelieve, het reuzenwerk van het
iijpe genie » 7-- en vooral met de woorden der Frankfurter
Zeitung, waar voorzeker geen geurtje van katholicisme is
omtrent : « Godoleva ist einheitlicher, geschlossener, und tragt
das Geprage reicherer Erfindung und fruchtbarerer Inspiration als Franciscus ». — Men kan zich overigens door de
studie_der beide partituren zelf daarvan overtuigen. Franciscus
is vol frischheid en jeugdige geestdrift, maar de inspiratie
is niet zoo zelfstandig als in Godelieve, het orkest riiet zoo
doorschijnend; er is, in Franciscus niet zooveel evenwicht,
zooveel wijze gematigdheid in den vorm als in Godelieve.
,Kortom al zijn de Zang van de Armoede, de Hymnus van
de Zon, het Lied van de Liefde, de Angelus, enz. juweelen
van de edelste soort, Godelieve, in haar geheel, spant - de
kroon.
Er zijn er ook, die Tinel verwijten, dat Godelieve geen
Vlaamsche muziek is en dat hij zelf niet Vlaamsch genoeg is.
Wat is Vlaamsche muziek ? Zijn er Vlaamsche modulaties,
Vlaamsche harmonieen ; is er een Vlaamsch contrapunt? Neen.
Is er Vlaamsche melodie op Vlaamsche grondstem ? Neen.
Is er een grammatica der Vlaamsche -muziek ? Neen.
DeNlamingen zijn van geen ras, dat ethnisch verschillend
van de Germanen is : en,zoo is 't hestaan van een Vlaamsche
muziek onrnogelijk. Maar Vlaam, the componisten zijn er
zeker, en onder deze zijn er twee, die men dikwijls met twee
Vlaamsche schilders vergelijkt om wille van zeker verwante
trekken : Tinel met Memlinc, en Benoit met Rubens.
Zeker kunnen er muziekwerken zijn, die aard en gesteld
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van de Vlamingen (1) openbaren maar altijd anal od. i. door overeenstemming in zekere deelen
gisch
nooit rechtstreeks.
Van den anderen kant konde men het volgende zeggen
Vlaamsch is synoniem met godsdienstig, rein, edel, oprecht,
gemoedelijk, hartelijk, diepzinnig, vasthoudend aan de overleveringen (2). In zooverre is Tinel's muziek wel zeker
Vlaamsche muziek.
Zonder iets of wat van den roem of te dingen van
onzen diep betreurden Benoit, — den grooten Benoit van
De Oorlog,
moet ons toch 't volgende van 't hart.
Benoit's muziek, beweert men, is Vlaamsche muziek. In
vele werken van Benoit treedt echter de invloed van Parijs,
waar hij Offenbach's operetten dirigeerde, duidelijk te voorschijn, op kosten der vastheid van teekening, — aan Rubens
eigen. Is dat Vlaamsch?
In De Schelde laat hij Willem van Oranje zegevieren
met de tonen van het geuzenlied Wilhelmus van Nassouwen.
Is dat Vlaamsch ?
In den Schoonheidshymnus bezingt hij de zinnelijke schoonheid op een wij ze, die niets minder is dan godsdienstig,
rein, gemoedelijk, diepzinnig, in een woord : Vlaamsch.
Bijzonder in het 2 e deel, De Dans, komt dit uit. Bij den.
dichter is die dans lichtop en dartel, bij den componist
't veel slechter nog. Lamlendig-wulpsch is ze, maar Vlaamsch
in geenen deele. In 't T e deel van den Schoonheidshymnus
vindt men reeds Fransche gevoelerigheid (<, Waar verliefde
paren droomen
maar hier zijn wij in 't Oosten. En voor
sommigen is dat — en dat alleen — Vlaamsche muziek !
Welke ironie! Juist waar Benoit niet Vlaamsch wild e

(1)
Godoleva ist ein Stuck der feinnervigen PersOnlichkeit Tinels.
Neben dem kathohschen Grundzuge ist der vldmzsche Charakter des
Werkes hervorzuheben. Und lass sich im Vlamenvolke, das in den letzten
Jahrzehnten so riihmlich fur seine Eigenart kâmpft, eine hervorragende
PersOnlichkeit erhebt and Werke schafft, die mit dem Ruhme des
SchOpfers den seines Volkes durch die ganze gebildete Welt tragen,
ist eine Erscheinung, fiber die sich jeder Deutsche freuen sollte ».
Zoo schrijft de protestantsche Crefelder Zeitung, (23 e Nov. 1899).
Zie ook verderop wat het Journal des Debats schrijft « L'esprit
gothique des vieilles Flandres revit dans l'art moderne de Tinel », etc.
(2) Men leze Max Elskamp et la Poe'sie de Flandre door VICTOR
KINON, 1898.
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zijn, is hij 't meest, b. v. in den Sanctus zijner Revd emmis
zoo zingen de engelen! D at is rein, edel, godsdienstig,
da t is Vlaamsch!
Men houde eens voor goed op met het enge Dit is
Vlaamsche, dit is geen Vlaamsche muziek, en het stelselmatig afbreken van alles wat niet tot een bepaalde sch9ol
behoort. Vereeren we, de kunstenaars, die oorspronkelijk zijn,
den roem van Vlaanderen de wereld ronddragen en ons
volkskarakter in hun werken weerspiegelen !
Tinel's muziek is niet voor een land, noch voor een tijd;_
maar voor alle hoofden en harten en voor alle tijden_geschreven.
Tinel zelf is niet Vlaamsch genoeg, zegt men.
De Meester die « Vlaamsche Stemme » (1) schreef, is,
Vlaming met hart en ziel, maar geen Fiamingant.
Want Vlaamsch zijn is, niet Vlaamsch s p r e k e n, maar
Vlaamsch v o el en en Vlaamsch 1 even. Thiel is geen Flamingant. Hoevele Flaminganten zijn er niet, die zich aan
't gebruik der Vlaamsche taal hechten en de innerlijke
hoedanigheden van den Vlaming vergeten! Tinel wil 't gebruik
der Vlaamsche taal niet a tort et a travers doorzetten lijk
onpractische Vlamingen zouden wil1en, b. v. als men een orkest
voor zich heeft, dat gedeeltelijk uit Walen bestaat. Tinel
spreekt a 1 t ij d Vlaamsch met zijne kinderen. Ik ken Flaminganten genoeg die in hunnen huiselijken kring nooit een
woordje Vlaamsch bezigen... Ik ken er andere, voor wie het
Flamingantisme slechts is une jongierie pour parvenir, wat ik
eens door eenen Flamingant over hem zelven hoorde zeggen.
Hij is nu dood. Hoe zal S. Petrus, die een oprechte Flammgant is, hem wel ontvangen hebben?
Guido Gezelle, die de Flaminganten ruitenbrekers noem de,
is een van de weinige Vlamingen, die Tinel in dat opzicht
volkomen hebben verstaan. In hem erkende de congeniale
Guido den echten Vlaming niet den Flamingant toen.
hij schreef, nadat de Meester zijn werk voor Gezelle op
het- clavier had voOrgedragen :

Vlaamsche Stemme. Koor voor vier Mannenstemmen zonder
begeleiding. Gedicht van L. DE KONINCK, muziek van EDGAR TINEL.
t Opgedragen aan Vlaanderens Vlaamsche Mannenkoren Bij Loret,
Mechelen.
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Hebt gij Tinel,
Edgar Tinel gezien,
gezien, gehoord, gesproken ?
En heeft ,hij u
dat overstoflijk brood
van zang en spel gebroken,
op zijn clavier ?
En heeft hij dit clavier,
bij felle meesterstreken,
schier levend doen
zijn woord, zijn hert, zijn' ziel
en zijn gedacht uitspreken?
Hebt gij Tinel
Edgar Tinel gezien,
gezien en hem verstanden;
en zijt gij niet
sneer mensch weer opgestaan,
van onder zijne handen ?
Vereert ze dan,
vereert de kunst in hem,
de Godlijke, en buigt neder
voor God, dien al
dat kunst of kunstnaar is
terugbeeldt en geeft weder. (1)

En wat schrijft Hugo Verriest in De Nieuwe Tid (i8 juli190 1

« Guido Gezelle was geen Flamingant. Van geobjectiveerde
Vlaamschgezindheid was er bij hem weinig of geen sprake. »
De stip van Godelieve? (2)
Wij durven 't zonder aarzelen zeggen,
en de Vox
popu/i van den 13n Juni 19oi staaft ons bewering, Tina
heeft gevonden een modernen opera-stip, die het midden
houdt tusschen den vorm van vroeger dagen en den hyper-

(I) Uit « Tidkrans », 131. 261.
(2) Si Tinel a nourri sa pensêe de l'ceuvre des plus grands genies qui
Pont precede, ii ne s'en est assirmle que l'esprit et a su se crêer un style
6minemment personnel, souple, mobile et proteiforme, oft la gravite et
la profondeur de l'art classique s'allient une grace exquise et enveloppante, et que pare une fore melodique aussi luxuriante et somptueuse
que nette et precise en son contour. Et ces divers elements de beaute sefondent en une harmonieuse ordonnance, constituant l'ceuvre d'art telle
qu'on la reve, une en son inepuisable variete. (Durendal, Juillet 1901).

158

EDGAR TINEL.

1................■■■■•■•■

modernen, alle ensembles uitsluitenden trant der meeste werken van Wagner en der slechtverteerde voortbrengsels van
Wagneriaansche kost bij jongere toondichters. Daarbij heeft
Tinel 't geen aan Wagner dikwijls ontbrak : een onuitsprekelijke bron van heerlijke melodie.
Wagner wilde de afschaffing van den vorm. Zijn hervormingsdroom van het theater steunde op stelsels van eene
doordringende philosophie, op onbetwistbare princiepen. Wie
zal de dramatische waarheid betwisten van de prachtig geschetste karakters : Elsa, Tannhauser en Elisabeth ? Maar later, in
zijn ‹< tweede manier », is Wagner te ver gegaan, nl. in de
Tetralogie. Voorzeker Wagner was een groot genie en het zou
belachelijk zijn hem de scheppingskracht te betwisten, maar in
zijnen onbedwingbaren hoogmoed heeft hij getracht alles wat
hij niet was of wezen zou -te vermorzelven. Waarom den vorm
vvillen vernietigen waar deze volstrekt nooclig is, daar de reuzen
Mozart en Beethoven dezen in alle hunne werken uit nood
gebruikt hebben en toch wel genie en philosophie genoeg
bezaten om een natteloozen hinderpaal te vernietigen, daar
waar zij het voordeelig zouden geacht hebben tot het vervaardigen hunner onsterfelijke gewrochten ? En trots de zoo misachte vorm, ondanks Wagner's colossaalste operas blijft de
c INegende » daar niet staan als het reusachtigste drama,
dat ooit uit den geest eens kunstenaars het wezen bekwam ?
De vorm der « tweede manier » van Wagner kan de
ware operavorm niet zijn, omdat hij personen voorstelt die
nooit geleefd hebben en deze laat optreden en handelen
op een wijze die niet menschelijk is en die wij niet kunnen
verstaan, en ook omdat hij reuzen, dwergen, reptielen, vogelen,
,enz. laat zingen en handelen... Zonder te spreken van de
moraal eener kunstieer die maar al te dikwerf bedacht is op
het wanstaltige, oneerlijke of ontuchtige. Immers de kunst
moet de uitdrukking zijn van het Schoone.
Voorzeker de operavorm van vroeger was verouderd,
hij moist nieuw bloed en leven, een verjongde ziel ontvangen.
Tinel heeft de opera verjon&I zonder anarchist te worden en
zonder nevelachtige philosophie.
Daarenboven zijn, kunst maakt den mensch beter. Zij is
de uitdrukking van het Schoone. Zij voldoet aan het hoogste
ideaal van de kunst. Zij staat in den dienst van God.
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Gij vraagt mij nog : wat zijn de schoonste gedeelten,
van Godelieve? Dit valt moeilijk om zeggen, want zwakke of
banale bladzijden zijn er niet in dit werk, het meest volmaakt, dat Tinel tot nog toe heeft geschapen.
't Ligt ook niet in ons bestek een thematische ontleding
van het werk hier te geven. We verwijzen daartoe naar
de uitstekende werken van de HH. Closson en Vanden
Eynde (I).
Maar wij voelen ons verplicht de talrijke stukken of
gedeelten aan te stippen, waarover we lof hoorden uit den
mond van uitmuntende toondichters en kunstenaars, die we
op den dag van de uitvoering te Leuven, den I3 n Juni jongstleden, en later nog hebben gesproken.
Eerst en vooral de machtige, prachtige, kleurrijke, glansrijke Ouverture, een synthesis van geheel het drama.
In 't eerste bedrijf : het koor der Kamenieren c Met
tuilen, festoenen », een stuk gekenmerkt door 't geen de
Franschen noemen : « une rare elegance d'amt et d'ecriture »,
zonder dat de Germaansche diepte van gevoel daarbij te
kort schiet; — de zoo suggestieve ballade, die, midden in de
feestvreugde, reeds - wolken, zwanger van stormen, opjaagt
aan den horizont; — het machtige koor « Gegroet zij graaf
Eustaas! » en het kleine, maar fijne « Vreugde heersche op
Londefort! »; — het eerste optreden van Godelieve, schitterend schoon als een hemelsch visioen; de heerlijke modulatie
van E naar A, met een korte tweespraak tusschen Bertholf
en Godelieve, meer innerlijk dan uiterlijk, en waarbij geen
liefdesduet uit de heele muziekliteratuur het kan halen.
't Is ook 't eenig oogenblik in gansch het werk dat hij, de
leeuw, de beer, tegenover Godelieve's bekoorlijkheid en reinheid zachtaardig en mak is geworden. Daarom immers komt
ze met zulk vertrouwen « in zijn handen heur levenslot
verpanden ››. Verder een echt Tinelsch koor, waarin de
machtige krijgstrompet het machtig zwaard van Bertholf illustreert ; — al de antwoorden zonder uitzondering van Godelieve

(I) Analyse th'enzatique de Ste. Godelzve, par ERNEST CLOSSON,
Leipzig, Breitkopf et Hartel, 1897.
Edgar liners Godelzeve. Overzicht van tekst en muziek, door
JOZ. VANDEN EYNDE, met portret van den toondichter. Bij Victor
Delille, te Maldeghem, 1901.
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aan Berth°lf en aan Heinfried; — d6 koren : Ter kerke, waarin
Tinel een paar maten uit het Sanctus van zijn Mis op. 41 heeft
gebezigd (I) en « Gezegend Godelieve ! », — het kleine koor
achter de schermen « Thans, jeugdige reien >›; en de puike
toast van Heinfried; — de tranen van Godelieve, zoo hartroerend door den hobo geweend ; — het wegsleepende Tafellied,
waarvan het Polonaise-rythmus een vondst is; — Godelieve's
Vaarwel aan Londefort en de twee prachtige Armenkoren,
waarin gansch de verhevenheid, ja de heiligheid der Armoede,
die 'het lot was van Gods Zoon op aarde, zoo aandoenlijk is
geschilderd.
In het tweede bedrijf : het voorspel en het Rondgezang;
de hoogst drama,tische tweespraak tusschen Iselinde en Godelieve ; — het krachtige, reeds populair geworden Drinklied
« Schenkt in den beker » en het Jachtkoor met de machtige
jachthoorns (2) ; — het bekoorlijke « Vogellijn » en de
tweespraak tusschen, Godelieve en Elsa, een zoo fijn berekend
contrast met de tweespraak tusschen Iselinde en Godelieve ; —
het geheele tooneel met de armen van Ghistel, en het tooneel
met Riprim, met zoo'n kunst aangebracht en zoo ongedwongen de handeling leidend naar de ontknooping. Hier stijgt
de componist tot een moeilijk te bereiken hoogte. Momenten
als : « Een kind dat nooit het daglicht heeft gezien! » en
« Gij kunt het redden met een bede! » enz., alsmede : «Vrouwe,
keer we'g van 't pad der zonde ! » stellen schitterend de
uitstekend kunstige opvatting in 't licht van de taak des toondichters in 't muziekdrama.
Daarna de dialoog tusschen Bertholf en, Godelieve,
merkwaardig om de treffende karakteriseering der personen
niet enkel, maar nog meer om de fijne uitwerking van het
zielkundig proces : de ruwe gezel ondergaat meer en meer
den invloed van zijn heilige vrouw (dit tooneel wordt gedeel-telijk begeleid door de muziek die haar eerste optreden
, schilderde) , en dit zou ten slotte op haar zegepraal uitkomen,
,zoo niet op 't beslissend oogenblik Iselinde daartusschen

(1) Zonder twijfel om op drastische wijze aan te duiden welk
verschil er moet bestaan tusschen kerkstijl en operastijl. ,
(2) Jachthoorns in mi be'mol, voor Godelieve door M. Mahillon te
,Brussel vervaardigd®
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'Imam. Wild-schoone muziek vertolkt de rede van die duivelsche vrouw !
Niet te vergeten het bacchantische slotkoor, op een ouden
toonaard gebouwd, waarin de muziek krachtig uitdrukt dat
ghet mannenhart zich niet onder een vrouwenjuk buigt...
In het derde bedrijf : het voorspel, waarin men het
onheil aankomen voelt. en de tweespraak tusschen Isehnde
en Bertholf; — het heele tooneel met Radbod en den afge2,-,nt des graven van Vlaanderen, een middeleeuwsche
schilderij ; — « Neem mij terug! » reeds uit de Ouverture
bekend; — de orchestrale inleiding van den Moord en de
spOtduLvelkreet : «Ai mij ! Wat was ze blij ! »; — het Armenkoor
en de strijd van Godelieve's ziel tusschen doodsvrees en
beilige gelatenheid, een prachtig uitgewerkte zielstoestand.
Van gansch eigenaardig rythmischen bouw, met het geweld van haar hollenden vloed, is de orkest-phrase (I), die
't sluipen der moordenaars over het tooneel begeleidt. Tot
slot de schreeuw van het Godelieve-motief.... Dan een stilte
des doods... Het motief der Veroordeeling met een lang aanhoudend accoord..., het Engelenkoor dat zich daarbij aansluit en dat door 't invallen van het orgel zijn voile mystische inkleeding krijgt en eindelijk losbarst in het overweldigehde kerkmotief, in ut majeur omgezet, glanzend van instrumentale en vokale pracht. Het onmiddellijk plots ingrijpen
van dien verafgelegen toonaard werkt verblindend. Bij de
,opvoenng in een concertzaal vervangt ze volkomen de tooneeldecoratie. Dit tooneel is z66 gansch de Stem van de
Kerk en de samenvatting van Tinel's geloofsbelijdenis, die
de ziel is van 't heele werk!
Aangrijpend is verder de boetende Bertholf en de zang
van bisschop Radbod is een juweel :
« 0 schoone bloem van Vlaandrens grond,
Geloofd de Heer, Hij die u zond ! »

(I) De muzikale opluistering is met verstandige kunstenaars-beperking niet uitgevoerd in den stip van Berlioz of Richard Strauss. Tinel
laat enkel vermoeden wat achter de schermen gebeurt. Berlioz overigens
en zelfs Strauss bekomen geen uitwerksels evenredig aan de gebruikte
middelen.
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Daarop volgt het slotkoor, 'Godelieve ten lof, een eer-en danklied aan God : uit den machtigen samenklang van
zang en orkest rijst als laatste muzikaal symbool het Heiligenmotief of « de Stem van de Kerk »; voor 't muziekdrama
een heerlIjk en verheerlijkend slot.
Al de deelen van 't werk ziin als een eindelooze rei
van schitterende paarlen, wedijverend in waarde. Maar
op 't gevaar af, voor « Philister » door te gaan, wagen we
het te meenen dat dit voordeel van gelijkmatigheid terzelfder
tijd het nadeel heeft zeer hooge eischen te stellen aan de
muzikale ontwikkeling van een gewoon concertpubliek; zoo-veel schoons kan op een gewoon gestel op den duur kwalijk
werken. Een andere toondichter, met denzelfden overvloed van
muzikale ideeen, had dien bulkenden rijkdom ten minste in
twee werken uitgegoten. Maar ondanks de lengte van 't kunstwerk, waren om 't even Welke afknottingen. zeer te betreuren, ja onverantwoordelijk.
Bij een theater-opvoering echter zouden de genoemde
bezwaren verdwijnen; de levendige beweging op het tooneel
en de onvergelijkelijke verscheidenheid in de vertooning
zouden den toeschouwer meer dan verpoozing genoeg bieden.
Een regisseur, met de gansche theatertechniek volkomen
vertrouwd is hier alleszins onontbeerlijk.
Wij sluiten ons aan bij Theodor Schmid, den gevierden meester wenschende een grootmoedig M ae cenaat, dat
hem een « Festspielhaus » opene, waar in plaats van bloedschande en overspel, het leven en lijden van een Heilige
op de ziel van de massa's werken moge!
B. — Het Libretto.
Men heeft gezegd dat het libretto van Godelieve in
dramatisch opzicht te, wenschen overlaat. Dat is waar. Maar
men vergete niet dat hetgeen overdreven schijnt in de karakterschildering (I) aan de geschiedenis zelve moet wordren.

(I) Bertholf's ruwheid (een oogenblik gedempt onder den invloed
van Godelieve's buitengewone schoonheid) en ` zijn zwakheid tegenover
zijn heerschzuchtige moeder; Iselinde's haat en wraakzucht, niet alleen.
omdat Godelieve jong en schoon is, en nu meesteresse gaat worden te
Ghistel, maar vooral omdat ze van een ander ras is. Reeds de kronijk.
schrijver Drogo laat Bertholt's moeder zeggen : « Cur cornicem de terra

EDGAR TINEL.

163

geweten; en dat, gelijk we reeds gezegd hebben, de muziek
de leemten aanvult van den tekst (i). Er zijn in Hilda Ram's
Godelieve schoonheden, die men te vergeefs in andere, beter
gebouwde drama's zal zoeken.
Ongeevenaard blijven b. v. de heerlijke asclepiadische
verzen, Godelieve's Vaarwel aan het teerbeminde Londefort
Droefnis teistert inijn ziel! Wolken van stormen zwanger,
Hullen haar in een nacht, nimmer gekend vOeir heden,
Is dan waarlijk me ontgaan al wat mijn jeugd bekoorde?
Blinkt geen straal in mijn droefheidsnacht?
Londefort, 'k heb u lief! Zal ik u nooit meer weerzien?
Nooit in weiden en bosch smaken uw lentevreugde ?
Straks verdwijnt ge uit mijn oog, smelt ge in de blauwe verte
'k Bied u heden mijn afscheidsgroet!
Hij, wiens brandende blik, scherp als een zwaard mij kwetste,
Hij, zoo somber en stug, steeds in gepeins verzonken,
Zal dan de eenige zijn, wien ik mijn hart mag oopnen ?
Hij, mijn eenige steun en troost ?
God, U had ik bestemd al wat een maagd kan schenken ;
Was de gift te gering?... Heer! dat uw wil geschiede !
Beter weet ge dan ik, wat u het meest verheerlijkt :
'k Wil U loven in vreugd en smart.

aliena adduxisti? .Eindelijk en vooral Godelieve's lijdzaaamheid. Godelieve
is het offer van ouderlijke berekening. Bertholf vroeg 's meisjes hand; de
ouders bekommerden zich niet am de innerlijke drijfveer van Bertholf's
handelwijze (Bertholf wou zich wreken op een gehaten medevrijer, Volk.
hert van Uxem) ; ze taxeerden enkel in hem den rijken, machtigen, edel.
geboren heer van Ghistel. Aan zoo'n heer gaven ze hun dochter weg,
wier gehoorzamen en zwijgen en lijden kenteekenen waren van haar hooge
deugd. De woorden van Godelieve, door Tinel zoo heerlijk op muziek
gezet, werpen niet enkel een opluisterenden maar ook een ophelderenden
straal op haar gansche wijze van handelen God, u had ik bestemd
al wat een maagd kan schenken; was de gift te gering ?... Heer! dat
Uw wil geschiede »
(De Fransche staatkunde mag ook wel in dat huwelijk betrokken
zijn geweest. Men wilde voorzeker door de trouw van een Fransche
jonkvrouw met een Vlaamschen edelman den band met Vlaanderen
bevestigen.)
(t) « Ce n'est pas un des moindres mêrites de M. Tinel d'avoir
su dominer cet obstacle redoutable : le manque d'action de l'ensemble.
(Alb. Solvyns, in den Bien Public, 54 Juni 1901).
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Een bekoorlijke lyrische uitboezeming is ook 't lied van
Elsa uit het tweede bedrijf : -« Vogellijn ».
Men heeft den tekst , van - Hilda Ram fel besproken en
afgebroken. Maar is hij niet honderdmaal beter dan vele
opera-teksten, die met grooten lof worden begroet, omdat
de componist weet te boeien en te verblinden door meer
wereldschen aard eh. strekking ? (I)
En duet het geen-cleugd eens in een anderen dampkring
te ademen - dan in then van de Germaansche godenleer
(Nibelungenn'ng" en Fervaal) en van den typhus — anders
kunnen we 't niet noemen — in 't 2 de bedrijf van Tristan
geschilderd; eens te kunnen ontsnappen- uit de bras- en
doodslagpartijen, uit de tooneelen van echtbreuk in al Naar
geuren en kleuren, uit al het gezochte of gemeene, waarop
men ons sedert zoo veel jaren vergast ?
C. — De Pers.
In de spoorhal-achtige feestzaal van de tentoonstelling
te Brussel, waar in 1897 Godelieve werd opgevoerd, was de
acoustiek zoo slecht, dat men op enkele plaatsen bepaald
niets hoorde, en op andere niets dan tegen malkander
inschreeuwende klanken vernam; op de meeste klonk in de
ooren een onduidelijk ruischen der tonen, waarin rythmus en
nuancen ondergingen. Eenige weken v6Or de uitvoering, zei
de bekende Poncelet, toen de eerste clarinettist van 't orkest :
« Si la premiere de Godelive 'se fait a l'Exposition, c'est partie
perdue. » Men hoopte echter door een stampvolle zaal de
acoustiek te verbeteren. De 'proef-uitvoeringen in' den Munt-

(1) Wat zegt P. Schmid over den tekst van Tristan?
c _Der Text zu Wagner's Tristan ist nicht allein eine Totsiinde
gegen Gottes Gebot : sie ist auch eine Totsunde gegen die deutsche
Sprache x. (Das Ifunstiverk der Zukunft and sein Meister).
En de tekst der tetralogie dan ? Of bewondert ge verzen als deze :
Weia! Wagal Wagalaweia!
< Heiajaheia! Wallalalla lalala leiajahei! »,
Flickst du mit Flausen den festen Stahl. »
c Wie fiihe ich den Huien zu Fafner's Nest? »
s Lungern lass ich den Lauf. »
4: Mit Bappe back ich kein Schwert. »
c Eine zierliche Fresse zeigst du mir da :
lachende Milne im Leckermaul. b
<4 GOttliche Ruhe cast mir in Wogen. s enz. enz.
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-schouwburg waren overschoon. De beroemde Russische toonzlichter Glazounoff woonde een der orkest-repetitien bij en
-riep geestdriftig uit dat hij nooit in zijn leven jets zoo schoons
had gehoord.
De dag van de uitvoering kwam. Zes duizend personen
-waren aanwezig Maar de acoustiek was slecht, zeer slecht.....Poncelet kreeg gelijk. De afgunst, de nijd en de partijhaat
deden het overige. Godelieve werd in de pets door het slijk
, getrokken, zelfs door de katholieke Vlamingen, omdat het
werk in 't Fransch werd uitgevoerd.
Ja! maar waarom werd het in 't Fransch uitgevoerd ?
Door een aantal invloedrijke personen werd in 1897 de
,gemeenteraad van Mechelen verzocht, een subsidie te verleenen tot een eerste uitvoering van Godelieve (in 't Vlaamsch
,natuurlijk), zooals in Oogst 1888 met Flanciscus gebeurd was.
Niet te doen ! — De Fransche Concerts lo_pulaires van Brussel,
die, lijk men weet, nooit in 't Vlaamsch zingen, vroegen
de toelating, de eerste uitvoering van Godelieve op touw te
zetten, en wel ter gelegenheid van de World's fair. Die vraag,
,bekend gemaakt, moest ze voor de Vlamingen geen spoorslag
,zijn? Vrienden van Tinel deden pogingen om elders een
Vlaamsche uitvoering tot stand te brengen Alles te vergeefs!
•Geen Vlaamsche stad, geen genootschap, geen comiteit bood
zich aan, wou zich de moeite en de kosten van een uitvoering
getroosten! Wilde men de opvoering, men moest het voorstel
van de Concerts populaires zich laten welgevallen, en het werk
op de cosmopolitische tentoonstelling te Brussel in 't Fxansch
ten gehoore brengen.
Tinel was zoo diep verontwaardigd over de verwijten, die
men hem hieromtrent heeft gedaan, dat hij zich niet eens
,de moeite heeft willen geven, erop te antwoorden .....
In 1901 kwam eindelijk het uur der vergelding.
In eene bestuurszitting van Met rid en Vlit, het aloude
taal- en letterlievend studentengenootschap der Leuvensche
Hoogeschool, werd een voorstel omtrent een uitvoering van,
Godelieve gedaan en met geestdrift door de bestuursleden ontvangen. De groote zwarigheden, vooral de onkosten aan zulk
,een feest verbonden, deden evenwel aan de uitvoerbaarheid
'twijfelen. Doch er vormde zich weldra een comiteit (I) en de

.en

(I) Het comiteit was samengesteld als volgt : MM. F. Schollaert
vooizitters; L. Du Bois, ondervoorzitte) ;
P. Alberdingk
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hoop ontlook de zaak tot een goed einde te brengen. Er werd
nu- besloten den geheelen inhoud der kas van 't genootschap'
voor deze gelegenheid ter beschikking te stellen, het Davids.
fonds en de Regeering om subsidies te vragen. Dit geschiedde.
Het Davidsfonds verleende een subsidie van 4000 fr., tot
voorwaarde stellend, dat het feest zou gegeven worden op,
den dag der viering van zijn jubelfeest en dat het genootschap,
geenerlei verantwoordelijkheid zou moeten op zich nemen._
De Regeering gaf eveneens een hulpgeld.
Wegens den korten tiid die aan het Comiteit - overbleef en aangezien de groote moeilijkheid der uitvoering van
Godelieve, moesten de Koren en het Orkest uit Brussel
komen. Een groot orgel werd door de firma Schyven ter
beschikking gesteld, een machtig verhoog in de Beriotzaat
gebouwd en alles in 't werk gesteld om de acoustiek der zaal
te verbeteren. Dit gelukte opperbest. De zaal was proppensvol.
En zoo konden de kosten der uitvoering,,-(ongeveer 22000 fr.)'
bijna geheel gedekt worden.
Maar wat gebeurde er nu ?
De bestuurder van een groot liberaal dagblad te Brussel
verklaarde « qu'un journal liberal qui se respecte ne peut faire
de la propagande, meme indirectement, en faveur d'une oeuvre
catholique. » Met roerende eendracht lieten de liberale dagbladen van Brussel de uitnoodiging van het Comiteit onbeantwoord.
Het licht had de korenmaat verbrand waaronder men
het in 1897 gezet had. , Nu was het voorzichtiger eens « la
conspiration du silence » te beproeven.
Gelukkig waren er onafhankelijke critici 'genoeg afgekomen, die den roem van onzen meester over geheel ons landverbreidden.
De hooggeschatte toon- en letterkundige Polydore Daniels•
schrijft in De Onafhankelike:

c Wij weten dat er nog groote, Vlaamsche kunstfeesten zijn geweest.
Maar — ontegensprekelijk ! — het grootste, het verhevenste was dit
van den 13 n JUni te Leuven.

Kanunnik J. Sencie, schatbewaarder: E. Vliebergh en Ch. Martens,
secretarissen , Mej. E. Alberdingk Thijm en M. Belpaire, MM. Adams,
Ben de Dieudonne de Corbeek-over-Loo, H. Ponthiere en J. Van den Eynde,

leden.
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Wij bekennen het rechtuit iets grootscher, iets schooner, iets ver
dan Godelieve kunnen wij ons niet voorstellen. Bij Benoit, den
betreurden Vlaamschen meester, was de ziel omtrent altijd wat geperst
onder den zwaren kant van een machtig en krachtig genie, dat wezenlijke schoonheden voortbrengt ; bij Tinel ontbreekt ook die kracht niet;
\maar men voelt in die muziek een hooger ideaal, iets wat naar het
Hoogste Schoone wil, en al het menschelijke der inspiratie veredelt.
En — 't mag gerust gezegd — ook onder het opzicht van muzikale
,bewerking, van technische kunst, zal het nageslacht, zooals velen reeds
het doen, Tinel ver boven Benoit stellen. Bij Benoit zal alles to zeer
aardsch blijven ; bij Tinel wil alles hooger en hooger. Benoit zal
naar dat hooger streven ; Tinel bereikt het.

Halen wij nog eenige zinsneden aan uit liberale bladen.
Le Liberal van Leuven :
• L'ceuvre est puissante, colorêe, profondement sentie, mervei1leusement &rite. C'est une oeuvre de pensêe et d'ame. Elle est d'une
variete tres grande et d'une unite parfaite. »

L' Art moderne (Brussel) :
• Nous n'avons pas a decouvrir ici les tendances ni les qualites
de la belle et difficile Godelieve de Tinel. Tinel est un de nos plus
grands musiciens nationaux. Sa conviction, sa hauteur de pensee, Pentierete de son caractere font de lni une belle personnalite d'art. Sa science
est grande; it a beaucoup etudie et s'est forme au contact des meilleurs.
En tous cas la parente de Tinel est germanique.
Salle catholiquement decoree, illustrêe de la souriante presence d'un
archeveque dilettante, toute vibrante d'une nuee d'ecclesiastiques, trop
heureux de goilter, avec permission ouvertement accordee, un peu de
beaute dramatique, un peu d'art humain.

Le Malin (Antwerpen) :
• Sur ce poême, Edgar Tinel a ecrit une musique d'une facture
-superbe, toujours distinguêe, orchestree et harmonisee avec une science
musicale qui a fait l'admiration de tons les connaisseurs.

Eindelijk en vooral het Journal des De'bats van Parijs,,
waarin H. Fierens-Gevaert, de veelzijdig begaafde, door
zijn bevoegde pen algemeen bekende kunstcriticus en fijne
letterkundige beoordeelaar en stylist, schrijft :
Edgar Tinel est dans la force de Page; de tous les musiciens que
je connais, it est I'un des plus actifs, des plus erudits. Son exaltation
pour l'art et pour tout ce qui ernbellit la vie, le brio, la fougue de sa
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conversation, la pure ardeur de ses convictions catholiques lui valent5,
en Belgique, un respect et une admiration unanimes. Trois passions
animent sa _vie : sa foi chretienne, son enthousiasme artistique, l'amour
de la famille (il a toute une lignee de fils). Interrogez !'existence
grand Bach ; vous y trouvelez ces trois religions.
Edified- sur les plus belles traditions de l'art religieux, l'ceuvre de
Tinel n'a rien de a vieux cependanti a Sainte Godelive a est un.
drame musical infiniment moderne par la coupe des scenes et les tendances techniques.
Le livret expose les principaux episode's de la vie d'une sainte
três aimee dans les Flandres, Godelieve; bienfaitrice des pauvres, qui
mourut assassinee par les ordres de son mari, Bertholf, lequel, apres de
longues penitences et un aveu public, recut le pardon. Il semble qu'avec
les donnees fournies par l'hagiographie, M. Tinel ne pouvait concevoir
qu'une oeuvre exclusivement mystique, un oratorio oil se dessineraient des
personnages aux teintes d'enluminures. L'artiste, au contraire, a place
ses hêros dans leur milieu historique, entoures d'un monde reel desuivantes, de guerrieis, etc. ; son drame est êcrit pour le theatre ; c'est.
faute de mieux qu'il consent , a le produire, comme a Louvain, sous laforme du conceit.
Moderne par la science des harmonies, le dessin meludique, l'or-donnance des couleurs orchestrales, la libre richesse de la polyphonie
vocale et la vie individuelle des personnages, a Sainte Godehve a reste
malgre tout dans la tradition des grandes ceuvres religieuses par le souffle d'abondante et loyale piete qui circule_ d'un bout a l'autre de l'oeuvre.
a Sainte Godelive est un acte de foi; cela seul suffitait lui assigner
une place exceptionnelle parmi les productions contemporaines. Et
force de cette inspiration religieuse eclate tout particulierement dans
les admirables chorals, dramatises si je puis dire, ou M. Tinel renouvelle
la forme classique avec une dêlicatesse, une stirete et une aisance qui
lui soot absolument personnelles. La page - culminante de la partition
cet êgard est le commencement du dernier tableau, oii le peuple chante
les louanges de Godelieve devant la Chasse de la sainte, tandis que
Bertholf, perdu dans la foule, s'apprete a !'expiation publique. La scene
est d'une ampleur, d'une justesse, d'une religiosite magnifiques.
Apres avoir,contemple dans la matinee la facade -dentelee du palais
communal et les oeuvres ,de Thierry Bouts a l'êglise Saint-Pierre,
&out:6 cette peroraison de a Sainte Godelive a avec une surprise joyeuse.
L'esprit gothique des vieilles Flandres revit dans !'art moderne de Tina.
Ce grand musicien flamand est digne des maitre§' pieux du quinziemeet du séizieme
D'ailleurs n'a-t-il pas jusqu'a leur allure physique ?Tandis -qu'â l'issue du concert un public frenetique — la placiditê flamande- est, je crois, un mythe litteraire — acclamait l'auteur qui venait
de diriger en personne, et lui jetait des fleurs, j'admirais la tete -fine_
et 'sacerdotale, les longs cheveux boucles, la taille svelte du maitre, et
je songeais, malgre moi, a la resurrection miraculeuse de quelque figure
de Memling...
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Belangwekkend is voorzeker ook het oordeel, dat de
bekende Duitsche muziekcritikus Julius Albert Jahn over
Godelieve geveld heeft :
Die Auffithrung von Godoleva hat uns die Bekanntschaft mit einem
der grOssten Tondichter aller Zeiten vermittelt. Tinel ist Romantiker,
Dramatiker und Lyriker zugleich, und zu dem Universalen seiner
Begabung gesellt sich Eigenart der Erfindung, sowie der Anwendung
der musikalischen Mittel. Tinel beherrscht die grosse Form mit unum.
schiankter Gewalt und sein technisches Kannen hat die dusserste Stufe
des MOglichen erreicht, ohne je in 1 41achheiten der Orchestervirtuositat
zu verfallen. Die hlichste Kunstbegabung verbindet sich demnach bei
Tinel mit hOchstem KunstkOnnen, die Errungenschaften seines Fleisses
und seiner strengen Selbstkritik stehen auf dem gleichen Niveau mit
den hohen Gaben, die ihm die Natur verlieh. Tiefe der Empfindung und
Grosse der Darstellung gehen in seinen Schopfungen Hand in Hand
mit der scheinbar grOssten Leichtigkeit des Ausdrucks. Das echt religiose
GefUhl,welches das gauze Werk durchweht, muss auch den hartesten Skeptiker weich urns Herz machen und in Andacht gebannt halten. Der musikaltsche Werth des Werkes est ern so bedeutender, dass es gleich einem
tls im i leeie den Brandungen des Zeitgeistes und der ihm unterworfenen
Geschm,cksveranderungen trir immer Stand halten wird.
Die Instrumentirung ist glanzend, farbenprachtig und geistreich, und
w enn auch der Einfluss Wagners manchmal hmdurchblickt, doch incliviuuell and neu. Tinels melodische Erfindung bewegt sich in Bahnen die ihm
allein eigen sand ; leichter Fluss und leuchtende gleich dem Reflex
emer sudhchen Sonne wechseln, je nechdem die Stimmung der Dichtung
es erheischt, mit kzaftvollem bis zur hOchsten Leidenschaft gesteigerten
Ausdruck. HABEN WIR AUSSER IHM ZUR ZEIT NOCH EIN GENIE VON
GLEICHER WAHRHEIT, KRAFT UND GROSSE ? »

D. — De Uitvoering.
Een puike uitvoering ! Een uitgezoclit orkest, de koren
vol geestdnft, onder 's meesters leiding ten zege gevoerd,
voortreffelijke solisten, een talrijk en opgetogen publiek, trillend
van aandoening, een schoon versierde feestzaal met goede
acoustiek. Dat Lijn de kenmerken van den gedenkwaardigen
feestdag van den 13n Juni 1901. (I)
■ -•.,••■ • ■ • ■■• ■

(1) Men leze hierover het Godelieve-nummer » van Ons Leven,
(verschenen bij F. Ickx, Leuven, so centiemen) 6 folio bladzijden druks,
met de portretten van Tine!, en alle solisten, het volledrgste wat er in
de nieuwsbladen over Godelieve is verschenen.
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Over de zaal schrijft de heer Vanden Eynde :
c Welke zaal ! Men ziet onmiddellijk dat het bier een groot nationaal
feest geldt. Beneden en boven, in de arcaden tusschen de pijlers, golven
rijkgeplooide roode , behangsels ; in de pijlers prijken nationale en
Leuvensche vlaggen en schilden met den Leeuwof met eene gulden G ;
aan den 1 plafond wimpelen veelkleurige oriflammen. Recht voor ons
rijst, versierd met rood en wit (i) laken, met bloemen en palmboomen,
,de groote estrade met hare vijf verhoogsels; op het voorplan, in 't midden,
het hooge gestoelte van Tinel, rechts de vier gulden harpen, links de
zetels der solisten ; in den grond prijkt, insgelijks schoon in 't rood en wit
beha,ngen, het groote orgel van Schyven en C", te Brussel.
Welk publiek F
Meer dan 1500 toehoorders ! 250 uitvoerders. Weldra bemerken
wij als notabiliteiten : Z. H. de kardinaal Goossens, Z. H. Mgr.Walravens,
bisschop van DOornik, Mgr. Abbeloos en Mgr. Hebbelynck, Heeren
'Schollaert en Alberdingk Thijm, voorzitters van 't Comiteit, Helleputte,
voorzitter, pastoor Claeys, ondervoorzitter en Fr. De Potter, schrijver
van het Davidsfonds, E. H. deken van Leuven, Mgr. Rutten, Juliaan
De Vriendt, M. Verlant, M. Coopman, enz.
Vele toondichters : Gevaert, met zijne zilveren haren, Karel
Mestdagh, Radoux, Mathieu, Mertens, Ermel, Jouret, Gurickx, Thompson, Blockx, Dubois, jufvr. Buyst, kan. Durez en Sosson, Dethier en
vele jongeren, Toondichters en muziekliefhebbers uit alle, hoeken van
't Vlaamsche, vele uit 't Waalsche land.
Vele muziekcriticussen : Fierens-Gevaert (Journal des Dêbats, Parijs),
Timmermans (Matin), Lagye (Messager de Bruxelles), Bultinck (Fondsenblad), Systermans (XXe Siêcle), Solvyns (Bien Public), De BruyneMiry (Independant), Lesbroussart (Art moderne), de Golesco, (Durendal),
Vander Voort (Handelsblad), Hardy, (La Depeche), enz.
Een uitgelezen publiek.
Om een uur 'nemen de uitvoerders plaats - op het verhoog. Daar
neemt hij de maatstok, hij, de meester, Tinel, met zijnen schooners
-eigenaardigen kop, ingelijst in zijn lang krollend }mar. Alles is doodstil (2).

Het orkest der Concerts Populaires (3), samengesteld uit
de beste spelers en leeraars- van Brussel, waaraan eenige

(i) Rood en wit zijn niet alleen de 1,1 Buren der stad Leuven, maar
vooral de kleuren der Maagd en Martelares tiodelieve.
(2) Het Comiteit had het Stadsbestuur verzocht den toegang der
rijtuigen in de Weezen- en Rijschoolstraat van I tot 5 uur te verbiedene,
(3) De règisseur was weer zooals vroeger Mr. Bêrendès, de hooggeschatte Fagotleeraar der Muziekschool van 'Leuven en Solo-fagot van den
Muntschouwburg, alsmede begaafde kunstschilder.
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Leuvensche virtuosen toegevoegd waren, had reeds bij de
groote repetition in de Grande Barmonie te Brussel, met
zulke juistheid, zulke geestdrift en zulk gevoel het machtig
gewrocht vertolkt, dat de uitvoering te Leuven schier onberispelijk moest zijn. Men voelde reeds bij de Ouverture, dat
het orkest met gansch zijn ziel de lastige taak had opgenomen.
Het koor, samengesteld uit den Choral ynz:xte en een aantal
leden van het koor der hofopera te Brussel, was wel voorbereid
door den bekenden leeraar van Solfege en Koorzang aan het
Brusselsch Conservatorium, Mr. L. Soubre, een Waal, die voor
deze gelegenheid Vlaamsch geleerd had. Zonder de koren der
Nederrijnsche Muziekfeesten te evenaren, die b. v. bij de
uitvoering van Godelieve te Crefeld een machtiger indruk
maakten, en ofschoon uit dilettanten bestaande (I), blijken
gaven van uitstekende muziekale opleiding, moet het Brusselsch
koor voor zijn correctheid en buigzaamheid geprezen worden.
Ook de uitspraak was zeer goed.
Jammer genoeg dat eenigen oncier hen niet vrij waren
van het afgrijselijke bibberen (chevroteeren), dat in ons land
,eene school geworden is. Gelukkig was geen der zes solisten
door deze plaag aangetast !
E. — De Solisten.
Anton Averkamp schrijft daarover en wij zijn van dezelfde
gedachte :
« Ik moet zeggen, een goede genius heeft het Godelievecomiteit te Leuven den weg gewezen bij de keuze der
solisten die de hoofdfiguren uitvoerden. Het is ondenkbaar
zich deze rollen, ieder in hun eigen karakter, beter vertolkt
voor te stellen. Het is alsof het talent dezer artisten Tinel
voor den geest gezw( efd heeft bij het scheppen van zijn werk. »
Mevrouw Aleidis Noordewier-Reddingius, uit Amsterdam,
heeft eene ideaal schoone, eene hemelsche sopraan-stem, klaar
als bergkristal, de schoonste stem die wij ooit hoorden.
Voor de reine, ingetogene, engelachtige Godelieve is
haar orgaan en haar bescheiden voorkomen als gemaakt
en zij heeft zich in deze rol grooten roem verworven. Er

(I) Hoeveel is er in dit opzicht nog bij ons te doen !
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lag jets bovenaardsch in haren zang bij de laatste woorden
der Hejlige : « Mij is de dood geen hinderlaag. » Er liep
eene trilling door het publiek. Niemand durfde in de han-:den klappen, en in menig oog pinkelde-'een traan.
Van 1886 tot' 1890 bezocht Mevr. Noordewier-Reduingiu&
het conservatorium te Amsterdam, waar zij zang studeerde
onder de leiding van Messchaert. In 1893- getrouwd met
Dr. Noordewier, zingt zij sedert 8-9 jaren de sopraansoli in de
voornaamste plaatsen van Duitschland en van haar vaderland;
nog onlangs te Amsterdam (April) in de Maithdus-Passion,
te Keulen (Mei) op de drie concerten van het Nederuynsch
Muziekfeest, te Heidelberg (Juni) op de vijf uitvoeringen van,
den Algemeenen Duitichen Toondichiersb6nd. Te Brussel, Luik
en Aken, zong zij de sopraanpartij der Missa Solemnis van
Beethoven.
Vroeger was zij de eerste' sopraan van het a cappella-koor
van Daniel de Lange en later in het beroemde Nederlandsch
Vokatzlkwalirtet (met Messchaert, Rogmans, Jufvr. Loman) dat
in alle groote steden van Europa lauweren verwierf.
Mr. Jos. M. Orelio, de eerste baryton van den Koninkl.
Schouwburg te Amsterdam, heeft Tinel reeds in 1892 in de
baryton-rollers van .Franciscus zoo buitengewoon voldaan, dat
men geen betere keuze kon doen voor de rol van Bertholf,
die -voor hem geschreven schijnt te zijn. Met een takt die den
ontwikkelden man verraadt, heeft hij het karakter van Bertholf
gevat en altijd met de ware kleuren uitgedrukt. Zijn machtig
orgaan vervulde de geheele zaal en 't
was een waar - genoegen
\
hem, den door en door muzikalen _zanger, zoo vast in zijn,
schoenen .te zien staan. Wellicht zal het den uitstekenden
acteur môeilijk gevallen zijn, zich van gebarenspel te onthouden. Evenals M. Seguin in 't jaar 1897 -(1) drukte hij zijn spijt
uit, de zoo dankbare rol niet op Ilk tooneel te kunnen vertolken. _
Orelio is van zuidelijke afkomst; zijn grootvader was een
Italiaan, zijn moeder een Parisienne. Hij werd geboren te
's Hertogenbosch, in 1854, en zong dikwijls in de cathedraal,
waar zijne schoone sopraanstem van koorknaap ophef maakte.

(I) Ah! si je pouvais jouer ce role! zegde Seguin herhaaldelijk.
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Onderwijzer geworden zijnde, zong hij in 1875 in een groot
concert, en de bekende zangeres Mina Gips was zoo voldaan
over zijne stem dat zij zich aanbood den jongen onderwijzer
zangles te geven. Orelio kon weldra het onderwijzersambt
vaarwel zeggen; hij werd leeraar van zang benoemd aan de
muziekschool te Utrecht.
Hij volmaakte zich nog te Parijs en werd in 1886 verbonden aan den Koninklijken Schouwburg te Amsterdam.
Deze liet zijn gevierden zanger sinds dien niet schieten. Hij
moest de hem aangeboden plaats van leeraar van z-ing aan,
het Conservatorium. te Luik weigeren, tenzij voor buitengewone
opvoeringen en concerten te Luik, Aken, Keulen, Francfort,
Strassburg, Mainz, Darmstadt, Bazel, Lausanne, Kiel, Moscoua,
St-Petersburg, enz.
Het repertormm van Orelio bestaat uit meer dan 8o Nederlandsche, Fransche en Durtsche rollen. Hij is een ontwikkeld
man en een kunstenaar in uen meest uaLebreiden zin van het
woord. De Nederlanc:s:he dagbladen luiden eenstemmig
over hem en schrijvers het telkens weer : (tat hij een meesterzanger is.
Dat hebben wij te Leuven ook ondervonden.
Mej. Tilly Koenen uit 's Gravenhage is nog zeer jong,,
maar heeft reeds eene groote vermaardheid verworven in
Duitschland en Engeland. Hare vertolking der ondankbare
rollen van de wraakzuchtige Iselinde en de hartstochtelijke
Riprim getuigt van grooten dramatischen aanleg. Zij heeft in
hare rollen de scherpe tegenstelling met het karakter van
Godelieve opperbest doen uitkomen. Zij bezit daarenboven het
ware alt-timbre, dat tegenwoordig zoo zeldzaam is, en sedert
den dood der beroemde Hermine Spies hebben wij geen stem
gehoord, die de hare evenaart. Een prachtig, warm, kleur- en
klankrijk orgaan ! De talentvolle zangeres weet op buitengewone wijze duidelijkheid aan welluidendheid te paren, zoo
dat men bij hare voordracht geen tekstboek noodig heeft.
Tilly is geboren in Oost - Indie, op Java, waar haar vader
regimentskommandeur was. Op achtjarigen leeftijd werd het
kind naar Holland gebracht, naar de muziekschool gezdnden
en verwierf op i8 jarigen leeftijd het Eerediploom voor piano
op het Conservatorium te 's Gravenhage en twee jaar later
hetzelfde diploom voor den zang. Zij moest onmiddellijk grooteconcertreizen in Duitschland en Engeland ondernemen ea
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werd overal even gunstig onthaald. Ook zij zong op het SinxerkMuziekfeest te
Cosima Wagner wilde haar dit jaar te Bayreuth doen
optreden, maar - de begaafde kunstenares verkiest uitsluitend
zich in de concertzaal te doen hooren.
Tilly Koenen teekent en schildert ook met talent. Haar
tlieftallig karakter en natuurlijk wezen neemt iedereen voor
haar in.
Mevrouw Helene Feltesse-Ocsombre, die reeds in 1897
in de rol van Elsa eenen welverdienden bijval verwierf, heeft
ook nu ten zeerste voldaan. Een schoone stem, veel gevoel eneene onfaalbare zekerheid van toon en maar zijn haar eigen.
Sedert Mei is zij aan den Koninklijken Muntschouwburg te
Brussel verbonden.
Een Walin van geboorte, bestudeerde zij grondig de
Vlaamsche taal en wij moeten haar zuivere en aangename uitspraak roemen. Reeds herhaaldelijk heeft zij te Antwerpen
(in 't Fransch), te Gent op het concert van den Liederkrans
d(in 't Vlaamsch) en te Oostende fragmenten uit Godelieve
gezongen.
M. L. Bicquet, uit Leuven, die de drie kleine rollen van
Heinfried, Hakka en Radbod vervulde, werd natuurlijk min
.of meer in de schaduw gesteld door de overgroote stem van
Mr. Orelio, maar zijn voordracht is vol vuur en overtuiging.
Zijn stem zal zich door de studie ook nog zeer ontwikkelen.
Mr. Alb. De Jonghe, van Brugge, die aldaar in Februari
en April 1901 -het tenor-solo van Tinel's Kollebloemen zong en
daarmede 's meesters voile tevredenheid verwierf, heeft een
kloeke, zuivere stem en zekere voordracht, die voor de rollen
van Graaf Eustaas, , van den Opperknecht, van Herman en
Woifhart zeer geschikt was.
....
... .
Nu geven wij het woord nog eens aan den peer Joz.
Vanden Eynde :
« Dank- aan de krachtige samenwerking van orkest, koor
.en solisten heeft Godelieve eenen luisterrijken bijval genoten.
Professor Alberdingk Thijm was voorzeker de welsprekende
tolk van gansch het publiek toen hij, onder een donder van
toejuichingen, aan Tinel den gulden palmtak aanbood.
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Toen na het -slotkoor het in de zaal een -orkaan van
handgeklap en bravo's en hourrah's was, terwill de dames
solisten en de dames van 't orkest eenen regen van bloemen
naar Tinel wierpen; toen de Meester het publiek groette, met
eenen blik waarin men scheen te lezen : Ik dank U, niet voor
uwe toejuichingen, maar omdat gij mijn werk begrepen hebt,omdat uw hart het mijne gevoeld heeft; toen daarna hij zelf
zijne zangers en zijn orkest toejuichte, was 't een aandoenlijk
oogenblik, en er pinkelde een traan in menig gevoelig oog.
't Was ook geen wonder dat Tinel, toen hij op straat
kwam, door honderden studenten omringd en onder geestdriftig geroep door de straten begeleid werd. Mochte die
hulde der katholieke ontwikkelde jeugd, dier mannen van
morgen, den Meester eene waarborg zijn van zijnen toekomstigen roem ! >>
Eenige oogenblikken nadien zond Tinel zijnen gulden
palmtak als geschenk aan de kleine kapel der Paters Capucienen.
Edgar Tinel is een kunstenaar bij Gods genade, geschapen om het Ideaal aan de kinderen der menschen te verkon
digen. Wij roepen hem de woorden toe, die de Armen van
Ghistel aan Godelieve richten :
c God geve u 't loon! Wij kunnen slechts u danken
Met woordenklank, onmachtig, koud !
Maar in ons hart zal nooit erkentnis wanken :
Ooze eenge bede is uw behoud ! »
......

Laat ons sluiten met de woorden van A. M. over Tinel
in Onze Tijd (13 Juli I9oi).

« Eere zij den koning der moderne toonkunst! »

HENDRIK HANSJAKOB.

bijzonder gebied, dat Hansjakob in den
laatsten tijd _ betreden heeft, is dat van het
in de Duitsche letterkunde weer' dan elders
beoefende geschiedkundig verhaal. Aan katholieke
zijde heeft in dit yak slechts een enkel schrijver,
Konrad von Bolanden namelijk, zijn krachten beproefd.
Geheel afgezonderd staan de werken van dit slag
op het veld van' Hansjakob's bedrijvigheid niet; ook
hier is de schoonè natuur van den geboortegrondi
en het pittig karakter van zijn bewoners het tooneel
waarop de scheppende verbeelding van den dichter
nieuwe beelden to voorschijn toovert. Twee
der tot bewuste soort behoorende werken zijn plaatselijk-geschiedkundige verhalen die Haslach tot omlijsting hebben ; twee andere zijn eigenlijk dorpsvertellingen, die bier enkel gerangschikt, worden
,omdat zij - in het verleden en niet in het tegenwoordige spelen.
In het inleidend bericht van het eerste werk
der bedoelde soort (I) zegt Hansjakob « Ik noem
deze geschiedenis opzettelijk een verhaal en ,niet
b. v. een geschiedkundigen roman. Zoo jets is een
EN

(I) Der Leutnant von Haste. Eine Erzablung aus dem dreissigphrigen Kriege. 3e uitgaaf. Heidelberg. Weiss. 1900. 322 bl. Pr. 3.80 m.
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kunstwerk en kunstwerken, zijn mijn gading niet.
Zooals een oude eenzame bergvink, op een stillen
dennentak gezeten, haar lied samenstelt en zingt,
zonder er zich om te bekommeren of het met harmonieleer of kontrapunt overeenstemt, zóó vertel ik
mijn geschiedenissen. En zoo heb ik ook de geschiedenis van den luitenant verteld, slecht en recht, zooals het mij door het hoofd schoot en zooals eens mijn
grootvader Eselsbeck voor de boeren vertelde. »
Dit is nu wel de rechte aanbeveling niet voor een
historisch -verhaal ; daar is immers een goed samenhangende, kunstvolle schikking een hoofdvereischte.
Zoo erg echter, als men het naar de woorden van
den schrijver zou kunnen verwachten, ziet het er
niet uit. Al geraakt de draad van het verhaal soms
een weinig in de war, al vervalt de voordracht hier
en daar in den kroniekenstijl, toch verloochent zich
geenszins de groote vertellersgave van Hansjakob.
Het boek geeft een zeer aanschouwelijk beeld uit
de verwikkelde tijden van den dertigjarigen oorlog.
Enkele moderne wendingen verhinderen niet dat de
lezer dadelijk erkent, dat de vertelling de geschiedenis trouw bijblijft en de tijdskleur over het geheel
nauwkeurig weergeeft. Uit den somberen achtergrond
van den dertigjarigen oorlog, waarvan de schriken verwoestingsbeelden geschilderd worden met een
waarheid en aanschouwelijkheid die aan den « Simplicissimus, » herinneren, treedt de gestalte van een
volksheld te voorschijn, die dit letterkundig gedenkteeken waarlijk verdient. De luitenant van Hasle is
de zoon van een eenvoudigen herbergbaas, die ten
gevolge van de oorlogerij en van de eigenaardige
beschikkingen van het lot, eerst van kloosternovice Zweedsch luitenant, dan aanvoerder werd van
zijn yolk tegen de wilde huurtroepen en eindelijk
als arm Franciskaan den heldendood stierf, doch
enkel nadat hij zijn landgenooten nog een laatste
maal naar de zege en aldus naar den vrede had
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geleid. Hij vereenigt in zich al de deugden van
den wereldlijken krijgsman en van den priester en
overwint ook dapper de sterkste verzoeking, de liefdenamelijk tot de ri-dderlijke jonkviouw Anna von
Blumeck. Een lichtgestalte dus, maar eene met bloed
in de aderen en merg in de knoken. Het verhaal
werd door een Haslacher tot een tooneelspel verwerkt en verscheiden malen in Hansjakob's vader-stad als volksstuk opgevoerd.
Dezelfde gaven en gebreken treft men ook aan
in het volgend geschiedkundig verhaal (I). Niet alleen
speelt het alweder in het Zwartwoud, maar ook de.
held is nog eens een Haslacher. 't Is graaf Gottfried von Furstenberg, wiens afbeeldsel in steen en
erts tot heden toe in de kerk van Haslach is bewaard
gebleven, zonder dat de bezoekers van het godshnis,
ooit den naam hebben gekend van hem, die door
het monument wordt voorgesteld. Daarom noemen
hem de inwoners van Haslach enkel den steenen
man. » Hansjakob bepaalt zich echter niet bij dien
held alleen ; hij verhaalt ons de lotgevallen van het
gansche geslacht der yon Furstenberg-Haslach. Debeschreven gebeurtenissen, gaande van 125o tot 1340,
zijn bijkans een eeuw van malkaar verwijderd. Het
verhaal is samengesteld nit Momentbildef » en eerst
de tweede helft biedt ons een eenigszins afgesloten
geheel. Hier is er spraak van dappere helden en minzame kasteelvrouwen, van wakkere knapen, van
minnezangers en vrome kloosterlingen; de dichtervoert ons in het hart der middeleeuwen. De Duitscher
is door het streng tijdgebruikelijke zijner_ cultuur-historische romans — meestal door geschiedkundige
hoogleeraars geschreven zeer verwend geraakt. Hij
zal vreemd opkijken wanneer hij bier ridders hoort

(t) Der steinerne Mann von Hasle. Eine Erzahlung. Illustrirt vont
— 3 e uitg. 1898. 426 bl. Pr. 4 m.
Curt Liebich. Stuttgart. Bonz. u.
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spreken van het « romantische » Berneckdal, van
de « krijgswetenschap », of wanneer ze b. v. een punt
met << propos » te berde brengen. Zoo hij om dergelijke kleine slordigheden meesmuilt en de voorstelling als historisch-onwaar bestempelt, dan heeft
hij ongelijk.
Over het geheel is toon en kleur van den tijd
goed getroffen. Hansjakob heeft er zich blijkbaar op
toegelegd een grootsch beschavingsbeeld uit de
middeleeuwen op doek te brengen. Uitvoerige genrebeelden uit het leven van dien tijd vlecht hij
met dit doel in zijn verhaal; bijzonder omslachtig
teekent hij het hoofsch kunstleven ; proeven van
minnezangen worden in vrij groot aantal ingelascht;
in welgeslaagde tegenstelling staat daarmee de schil-.
dering der « Geissler-Fahrten. »
Met de volgende op historischen grond gebouwde
werken van Hansjakob geraken we reeds op het
gebied van het dorpsverhaal. We moeten ze gaan
zoeken in het hoofdwerk van onzen dorpspoeet, t. w.
in de « Schneeballen ». In het eerste deel van dit
werk treffen wij een vertelling aan : « Der letzte
Reichsvogt » die hoofdzakelijk speelt op het einde
der XVIIIe eeuw.
Het is een zeer belangwekkende schildering van
het oude, trouwhartige, goedmoedige, somtijds humorvoile rechtswezen. Het verhaal bevat echter maar
ruwe bouwstof die de schrijver zich de moeite niet
geeft naar de eischen der kunst te verwerken. Ove-.
rigens toont het ons twee helden, waarvan de eene,
de hoer Gabriel Brei, van grooter belang en dieper
tieteekenis is dan de titelvoerende held. De karakterschets van zoo'n interessant man als Gabriel Brei —
een boersche met onwrikbaar rechtsgevoel begaafde
Michael Kohlhaas eenigszins uit te werken en
kunstvol te toetsen, was voorzeker geen verloren
arbeid.
De kunstvolle afgerondheid die wij in al deze
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Vverken min of meer vermissen, wordt ons aangeboden
door Hansjakob's laatste schrift van hoogergenoemde
soo' rt : « Der Vogl auf Mialstein » dat men aantreft
in den eersten bundel « Schneeballen » en dat afzonderlijk in een geillustreerde pra chtuitgaaf het licht
heeft gezien (r). Het is een Zwaabsche dorpsgebeurtenis, uit het laatste vierde der I8 e eeuw, die Hansjakob te boek heeft gesteld volgens eenige geschiedkundige gegevens en met behulp der overlevering,
,die nog voortleeft in den mond van het nageslacht.
De voogd van Mahlstein is een- harde, strenge
man, die geen tegenspraak duldt, wiens leus eenvoudig is : barsten of buigen. Het een en het ander
Overkomt des voogds schoone dochter Magdalena.
Zij heeft een wonderschoone stem; zoo schoon als,
zij zingt alleen maar Oeler Hans, vulgo Oelerjok,
en zingen die twee te zamen dan is, het hart geroerd
zelfs van den ruwsten boer. En nu komt het oude
deuntje : de harde vader wil niet hooren van den
armen Oelerjok, voor wien het hart zijner dochter
zich order 't zingen heeft ontsloten ; hij wil zijn
dochter dwingen met den rijken Hermesbur te n trouwen ; en daartoe dwingt hij ze werkelijk. Maar op
den avond van haar bruiloft treedt ze op haar
Opgedrongen gemaal toe en zegt : « Gij hebt des
voogds Magdalena in uw huis gebracht, maar een
vrouw zult ge aan mij niet hebben. 1k wil de eerste
meid zijn op uw hoeve, stil en vlijtig, maar nooit
uw gade. » Dat drijft ze dan ook door, zoodat zich
de Hermesbur ten slotte bij den vader beklaagt.
Houw er maar eens duchtig op los », raadt deze
aan, « dan zal ze wel wijs worden. » De stokslagen van man en vader maken haar waanzinnig.
Twee maanden na de bruiloft laat men haar lijk
id i het graf.

(I) Der-Vogt auf lifiihlstein. Eine Erzahlung aus dem Schwarzwald.
Prachtuitgaaf met 8 heliogravureri naar oorspronkelijke teekeningen van
W. Haseman. Freiburg. Herder. in 4°. II en 58 bl. Pr. 52
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Met aangrijpende levensgetrouwheid worden hier
menschen en toestanden geschilderd : tot in de
geringste bijzaken draagt alles den onmiskenbaren
stempel der waarheid, zoo'n meesterschap in het
hanteeren van den realistischen stip heeft Hansjakob sinds niet meer aan den dag gelegd. Frisch
en eenvoudig is de verhaaltrant, op wonderbare wijze
worden de zeden en gebruiken van het landvolk
ingeweven, bij elke bladzijde wordt men gewaar
dat de zaken voorgesteld zijn door een man die midden
in dit y olk is opgegroeid en er met zijn hart nog
immer bijblijft. « Tot de naIeve hoogte eener oorspronkelijke poezie verheft zich Hansjakob in het verhaal
« der Vogt auf Mahlstein », een perel in onze verhalende letterkunde, aangrijpend als een oud volkslied...
Zulke vertellingen zijn aan het hart van het yolk
zelf ontsprongen. » Zoo luidt het oordeel van Albert
Geiger in het meest gezaghebbende Duitsch letterkundig tijdschrift, het « Litterarisch Echo, >: (15 April
1899).

IV.
« Wilde Kirschen (I), » zoo heet het eerste
werk dat Hansjakob op zijn gebied bij uitnemendheid, op dat der dorpsnovelle namelijk, voortgebracht
heeft. De eerste uitgaaf verscheen in 1888, dus vier
jaar na zijn benoeming tot stadspastoor te Freiburg.
Eer hij naar den buiten trekt om daar « origineelen
op te visschen, schildert hij de hem van kindsbeen

(1) Wilde Kirschen. Erzahlungen aus dem Schwarzwald. Heidelberg.
Weiss. 4e uitg. 1897. 395 bl., Pr. 4 m. Ik geef hier overal de
gemiddelde prijzen aan, daar de meeste werken van Hansjakob in verschillige uitgaven zijn verschenen, in den laatsten tijd ook in goedkoope
volksuitgaven. Een volksuitgave van uitgelezen schriften ---= bij Weiss
verschenen — behelst 4 deelen en kost ingenaaid 15 m., gebonden
19 m. Ze bevat : I. Uit mijn jeugd. II. Uit mijn studententijd.
III. Wilde kersen. IV-V. Dorre bladeren. VI-VII-VIII. Sneeuwballen.
Deze deelen zijn ook afzonderlijk voor kleine prijzen te verkrijgen.
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af bekende kleinburgers en werklieden uit zijn vaderstad Haslach. Hij heet zijn y olk zvilde kersen « omdat
de kers, zooals 0. L. H. ze bij ons groeien laat,
wild is. Ze wordt niet verzorgd, niet geent en veredeld, maar is veel sappiger en sma- akt meer door
dan haar aangekweekte zuster. » In dezelfde ver-houding staan natuur- en beschavingsmenschen, verklaart Hansjakob in het voorbericht. Uitdrukkelijk
wijst hij er verder op, dat hij zijn menschen streng
naar de natuur en het werkelijk leven geteekend
heeft. Hij laat zijn Kinzigdalers opstappen zooals,
zij « leibten und lebten ». Hierin verschilt hij van
Auerbach en Rosegger, wier volksgestalten te veel
sporen dragen van de verbeelding van deze beide
dichters; tegenover deze geniale poeten, zegt hij,
ben ik maar een arme stumperd.Ik voer geen groote
en edele karakters op, maar menschen met al de
gebreken die het mensch-zijn aankleven; gem'
geplaasterde graven nochtans of geblaseerde beschavingsmenschen. »
Aan de beurt -kornen vooreerst de nagelaarsvan Haslach, wier ' dichterlijk handwerk thans door
de machine is verdrongen, iets wat voor den schrijver
al een welkome gelegenheid is, om dadelijk op den
poeziedoodenden nieuwen tijd met al zijn technische
uitvindingen, los te 'varen. Weemoedig herdenkt 114
het dichterlijk stilleven van zoo'n nagelsmids in de
enge steeg van een landelijk steedje.
De nagelaarsdeken van Haslach in Hansjakob's
jeugd was zijn buur « Valentin » (I), een arme met
een talrijk gezin en veel schulden geplaagde drommel,
die al zijn verdriet vergat, wanneer hij door zijn
fluiten een vreemde duff vangen kon. Hij had het
vooral gemunt op de duiven van « Becke-Philipple, »

(1), . Talenizn tier Ntreler is afzonderlijk versche,nen in de onlangshegonnen verzameling
Wiesbadenei Volksb-Licher' » n r 2, boekhandel
van het
Volksbildungsverein » te Wiesbaden. Pr. 15 pf.
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doch hij wist zijn jongen vriend altijd weer te paaien,
door hem de eieren en jongskens van zijn kanarievogels te toonen, of hem, stierf er een kind van
hem, tot kruisdrager aan te stellen, een waardigheid,
die den knaap zes kreuzers opbracht en hem veroorloofde met een wit fibers om het lijf, trotsch door
de straten te stappen. 's Zondags pronkte Valentijn
_J
met de afgedragen kleeren van zijn broeder, die
hoogleeraar was en hofraad te Freiburg. Trotsch
wees dan de arme nagelaar op zijn hofraadsgewaad,
als op een << Abschlagszahlung » voor het vaderlijk vermogen, dat de hofraad verstudeerd en welks
versmelten Valentijn tot martelaar had gemaakt®
Ondanks zijn martelaarsleven bewaarde hij toch zijn
onuitputtelijke goede luim. Hendrik, » zei hij op
zijn levensavond tot Hansjakob, c ik ben mijn leven
lang een martelaar geweest, maar ben er oud bij
geworden. Het bevalt mij heden nog op de wereld,
en ik zou haast gelooven dat ik niet sterven gal.
De levensbeschrijving van dezen man vlecht de
schrijver samen met humorvolle schilderin,gen van
het leven en woelen eener kleine stad; kostelijk
schildert hij o. a. het gekijf tusschen patriciers en
plebejers wegens het gemeentehout. Treffend is,, als
episode, het sterftooneel van den ouden Hermesbur (-boer) die, terwijl hij op den dood te wachten
ligt, zijn zoons en dochters naar den door het onweer
bedreigden oogst zendt, een aan den haan van zijn
geweer vastgemaakt touw in de hand neemt, en
aan de zijnen die buiten in het veld aan den arbeid
zijn, door een schot zijn verscheiden meldt.
In een tweede, ongelukkig wat verward en
overladen hoofdstuk, laat Hansjakob <, ValentOn's gzidebroeders optreden : den wegens zijn venijnige tong
alom gevreesden c Wendel Armbruster, » die geen
steenkoolreuk verdragen kon en derhalve nooit met
den trein reed; den steeds over de politiek wauweienden nagelaar c Biihrer » die, omdat men hem eens
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uit een voornaam bal, waar hij heimelijk ingeslopen
was, had verdreven, een diepen wrok had opgevat
tegen de « heeren » en gestadig van omwenteling
sprak ; « Hie - Verreck », die zijn bijnaam kreeg,
toen hij eens een niet voorwaarts te brengen geit
steeds toeriep « Hie (vooruit) oder verreck », tevens
het ambt van policieman bekleedde en in zijn bijkans
onafgebroken zattigheid de dolste streken verrichtte.
Daartusschen duiken verscheidene eigenaardige karak-tens uit den Haslacher werkmansstand op; zoo b. v.
kleine Beckle », die 's nachts in zijn bed met zijn
vrouw , altijd de Latijnsche vespers zong ; de oude
olieslager « Benz », die geregeld bezopen naar huis
keerde en zijn vrouw in het zuiyerste Hoogduitsch
toeriep : « Theresia, kent go mijn stem niet meer? »
Dit riep hij° totdat zijn vrouw hem eindelijk antwoord
gaf. En zij moest maar zeggen : «. Houd uw
gij zatte olieslager en kruip in uw bed, » dan
was hij tevreden, maar volstrekt stilzwijgen verdroeg
hij niet. Ingeschoven zijn hier ook nog' de nachtwachters van Oud-Haslach. De gekke parten die
men hun bakt en die ze op hun wijze wreken door
satyrische uitvallen in hun wachtersgeroep te vlechten,
zijn vermakelijk verteld.
Op de nagelaars volgen de metsers : Hansjakob
toont er ons vijf exemplaren van. De oorspronkelijkste
is wel ,« Onkel Jorg die de manier heeft altij4
keurig Hoogduitsch te spreken, maar de woorderi
daarbij zoo verdraait/ dat hij den geksten, onzi4
aan den dag brengt. Hij is o. a. straatopziener en
klaagt men, over de vuilnis in de straten, dan
belooft hij hoogst ernstig en met het hem eigen pathos
< mit leach ruck sich d'reinlegen zu wollen ». Is hij
onwel geweest en vraagt men hem waar het hem,
gehaperd heeft, dan antwoordt hij : e Ich war einige
Tage artzlich and habe den Doktor insultieren milssen, aber jetzt bin ich wieder ganz kupabel Voorts
bericht Hansjakob over de wederwaardigheden van
een vernuftige Haslacher familie, die der « Sand.
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hasen , niet zonder vaak andere portretten in te
schuiven zooals b. v. dat van den ouden barbier
« Phrastes
», dat van den groentenman « Bergfidele
,
en , verhaalt dan omslachtig de levensgeschiedenis
van een telg van dit geslacht, van den « ndrrischeq
Maler ». De zotte schilder is een door de kleingeestigheid en de vooroordeelen van een kleinsteedsche
omgeving te gronde gebrachte kunstenaarsnatuur,
wier waarlijk tragisch lot den lezer diep aangrijpt.
De tegenhanger van den « narrischen Maler >> is de
lustige bierbrouwer en fluitspeler « Chri sli an. » Een
feitenrijker en bonter leven dan dat van den braven
Christiaan, dien in zijn leven niets is meegegaan en
die niettemin — het eerste afscheid en het heimwee
uitgezonderd — geen uur ongelukkig is geweest, is
nauwelijks denkbaar. Prachtig is namelijk de schilr
dering van het zwerversleven van Christiaan als
werkgezel; de geheele poezie van het middeleeuwsch.
« Vagantentum » herleeft daarin. Niet zoo eigenaardig
als Christiaan is de volgende held van het boek,
« Siefert' s Rudolf », een brave, stille, vlijtige jongen,
die het tot postsekretaris brengt; een wilde kers , is
deze man niet. In een hoofdstuk, de « Hosig »
(bruiloft), vertelt de autor hoe in het Zwartwoud
een huwelijk aaneengesponnen en afgewerkt word;
en laat ten slotte de symfiathie-dokters van het Zwart7
woud voor ons voorbijtrekken, die genezen door
gebed en bezwering, en die de brave Hansjakob,
getrouw aan zijn Rousseau'sch beginsel, boven do
« gestudeerde en geexamineerde geneesheeren stelt.
Wien zulke dingen ergeren is een dwaas. Aardig7
heden, zooals net voorstaan van de sympathie-kuur en
van allerlei andere bijgeloovigheid, zou ik in Hansjakob's persooniijkheid niet gaarne missen : hij is immers
ook een « wilde kers >; hoe zerper, hoe sappiger.
c Schneeballen » (I) zooals het volgende werk
(I) Schneeballen. 3 din. Heidelberg. Weiss. 3 e uitg. 1896. — 250,
26b en 322 bl. Pr. 3.00, 3.8o en 3.80 m.
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van Hansjakob heet, is slechts een ander benaming
voor wilde kersen. Hij noemt zijn helden, die hij
ditmaal meest uit den boerenstand haalt, sneeuwballen », om verscheidene redenen. Om een sneeuwbal
te maken hoeft er weinig studie, ony boer te worden
eveneens. Met sneeuwballen gooien de kleine snaken
de ruiten uit van de groote lieden, met het boerenyolk werpen de groote heeren de 'grenspalen van
elkanders landerijen om,. Op den sneeuw rijden de
beschavingsmenschen met de slee, op den boer
' rscht sedert jaren iedereen. De sneeuw beschut
do
de bezaaide akkers, opdat in den -zomer alles brood
hebbe, en de boer beschut de staten en verhoedt
dat alles revolutionnair worde. De sneeuw komt van
den hemel en keert met de dampen der aarde naar
den hemel terug, en de rechte boer bewaart vooraf
zijn schoon geloof, dat hij uit den hemel komt
en naar den 'hemel terugkeert. En zooals in het
voorjaar de sneeuw vergaat, eenzaam vergaat in de
dalen en bergen en spoorloos verzinkt in de aarde,
zoo vergaat het leven van den eenvoudigen landman. Onbeschreid vergaan deze sneeuwballen van
het menschenleven bij honderdduizenden en millioenen.
Hansjakob onderscheidt twee soorten van sneeuwballen : de weekere zijn boeren uit het Zwartwoud;
de hardere, minder dichterlijke zijn de wijnplanters
van het meer van Constanz, die hij in het derde
deel schildert. Mijn sneeuwballen, zoo verzekert hij
ook bier, zijn niet ingebeeld; « zij hebben lijf en
leven gehad en leven gedeeltelijk nog, zooals ik ze
voorstel ».
« Greift nur hinein in 's voile Menschenleben
Und wo ihr 's packt, da ist 's interessant »
ware een passend motto voor dit boek. Wat zijn
dat allemaal kernige, uit stug eikenhout gesneden
gestalten, die Hansjakob ons plastisch en als tastbaar
Voorstelt.
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De vorm is net dezelfde als in « Wilde kersei »,
.eenvoudige schildering van land en lieden, met veel
humor gekruid, vol met allerhande opmerkingen
en afwijkingen, waarbij zooals immer van ter zijde
geduchte slagen regenen op het moderne gedoe.
Het gaan en staan, het denken. en streven van zijn
lieve Zwartwouder-boeren ziet Hansjakob met dichtersoog aan. Hij gaat van het grondbeginsel uit,
,dat het volksleven zelf meer poezie en tragiek in
zich besluit dan de koenste fantasie verzinnen kan.
Met wat dichterlijke fijngevoeligheid leest hij in de
zielen van zijn boersche helden, hoe menig wonderbaar zielkundig raadsel legt hij bloot. Het is geen
klein voordeel dat Hansjakob's lezer opdoet, dat bij
de lezing, zijn blik in de verwikkeling van het menschenhart scherper en de opmerkingsgave sterker
wordt. Bij het lezen van zoo'n boek is het werkelijk
verbazend te vernemen, hoeveel men in kleine dorpen
met en aan de menschen beleven kan, zoo men maar
nader tot hen treedt en men ze over zichzelf on
over anderen aan den praat weet te brengen. Alles
is op een meesterlijk aanschouwelijke wijze woergegeven. Stemming is er overal; frissche aardreuk
waait ons tegemoet; hart- en gemoedelijkheid treft
ons allerwegen. Een dichterlijke wasem hangt over
het geheel. Er is een bijzondere gave toe noodig
om het poezievolle in de denkbeelden en gebruiken
van dit landvolk zoo juist te treffen ; den in 't yolk
sluimerenden dichtschat op zulke wijze te hebben
aan 't licht gebracht is een onschatbare verdienste.
Een oorspronkelijk genrebeeld opent het eerste
deel. 't Zijn zulke eenvoudige en aanspraaklooze personen en toestanden, die Hansjakob ons daar schetst,
dat zij in de werkelijkheid bijna iedereen ontgaan
zouden. Arme houtkappers bewonen de « Karfunkelsiadt » die de kleine Hansjakob, door dien schitterenden naam verblind, zich als iets zeer heerlijks
voorstelde; inderdaad echter bestaat die stad slechts
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uit drie schamele hutten, bewoond door rampzaligemenschen wier lotsgevallen wij vernemen. Een meesterlijke karakterschets van den procedeerzuchtigen
boer brengt ons het tweede verhaal : « Der Wendel'
auf der Schanz die in zijn hardnekkig voornemen
geen onrecht te dulden » door het gedurig zeggen
van zijn vrouw Fef » (Genoveva) : « Wendel, lid's
(lijd het) nit onophoudelijk gesteven worth. 'De
belangwekkendste figuur iri dit boekdeel is evenwel
de steenklopper en vedelaar « Gotthard auf dem
BUM. » Een van zijn vele origineele trekken is deze,
dat hij den schrijver verbiedt hem in « zijn boeken
te brengen », met zoo ein Geschmier » heeft hij
geen uitstaans; — anderen dringen zich aan HansJakob letterlijk op, (zoo bericht hij zelf) om door hem
vereeuwigd te worden.
De tweede reeks brengt ons behalve den « Vogt
auf M-ahlstein », eene met het bloed der familieherinneringen gedrenkte prachtgeschiedenis, die van
Eselsbeck von Hasle », Hansjakob's grootvader van
vaders kant, een type eenig in zijn soort, terwijl
ons in « Jakaele auf der Grub het sterk uitkomen
van het zuiver-rnenschelijke in den bescheidensten
levensloop op bijzondere wijze treft.
Het derde deel voert ons, evenals het tweede
der «_ Diirre Blatter », naar het meer van Constanz.
De parel van deze reeks is de geschiedenis van den
langen « Kiibele », den kosler van onzen pastoor.
Geen lezer vergeet ooit de wondere, innemende
gestalte, die lang geleden, terecht verontivaardigcl
omdat hij elken herfst zijn « sale > (zwijntje), in plaatS
van het te mogen opeten, aan schuldeischers moest,
overlaten, ten tijde der Baadsche Omwenteling zich
bij de vrijschutters aansloot en daarvoor in den kerker=
moest boeten, maar die thans in zijn oude dagen
een stoIsche, wijsgeer in boerenkiel geworden Een
man vol idealisme, die tot , zijn laatsten ademtocht
toe groote gedachten » had, leefde en stied met,
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den heldenmoed en de eenvoudige gerustheid van
een arme. Prachtige gestalten zijn ook de « Zwet
Fursten », goedmoedige, onbekommerde zondagskinderen, zooals de natuur er slechts in een lenteluim schept. Ook de schetsen « Unsere Dorfschneider )
en « Der Franzos » borrelen over van klein leven,
ofschoon ze dan juist geen zoo scherp omlijnde
karakterbeelden bieden. Hansjakob's boek eindigt
met een weemoedige klacht over het uitsterven der
pittige gestalten. Heden zijn er bijna geen dorpsmenschen meer in de wijnstreken langs het Meer.
't Zijn meest « Stadtle-DOrfer », « Zwitterdinger ».
Hij besluit treurig : « Van jaar tot jaar apen de
bewoners hoe langer hoe meer de zeden en gebruiken van onze levensmoede stadsbeschaving na. De
kleeding wordt nagebootst, verlovings- huwelijksen nieuwjaarskaarten worden rondgestuurd, bij sterfgevallen gedrukte berichten verzonden en bij begrafenissen rouwkransen geschonken. Binst de tien jaar
dat ik van het Meer weg ben, heeft deze onnatuur
schrikkelijk toegenomen tot schade van huisgezin,
staat en samenleving. Maar jets is er dat Goddank
niet kan beschaafd worden : de groote natuur. Het
Zwaabsche Meer slaat zijn machtige golven nog dag
en nacht tegen de oevers, de stormen gieren nog
als vroeger boven zijn wateren, de door de avondzon omgloeide ijsgletschers van 't gebergte werpen
nog hun schaduwen over den vloed, de dennen in
den « Wigarte » ruischen nog in den morgen wind
en naar het Meer ijlen nog immer de beekjes. De
menschen mogen veranderen : boeren en wijnbouwers
met cylinderhoeden, -landmeisjes met stofmantels en
parasols langs het Meer af en aan wandelen, geen
pastoor meer met zijn koster in den hoek achter de
kerk zitten en van oude tijden spreken, een zaak
zal blijven, de groote, heerlijke schepping Gods, de
natuur. >> den rijkdom van bekoorlijke natuurschilderingen, die men voornamelijk in het 3 e deel

J90

HENDRIK HANSJAKOB.

der « Sneeuwballen aantreft, zou ik ten minste toch
-de- aandacht willen vestigen. Al de toovermacht, die
het Zwaabsche Meer, dit bevoorrecht stuk Duitsche
grond, in staat is uit te oefenen, werd misschien
nooit aantrekkelijker geschilderd dan met de volgende korte woorden : « Aan het Meer van Con-,
stanz is het nooit zoo schoon als in September. Dan
komt de hemel van Italie de Alpen over om een
bezoek te brengen aan het Zwaabsche Meer. Zuivere,
blauwe aether stroomt dan van den Santis in den
groenen spiegel of en verzilvert de wijnlanden en
de wouden langs de oevers. Een heilige stilte
heerscht dan in de gansche natuur en -boven het
-watervlak, als wilde ,alles, wat leeft en zweeft,
'zwijgend wegsmelten in een hemelsche verrukking.
Het was een zware taak voor Hansjakob de
in « Wilde kersen » en « Sneeuwballen » bereikte
hoogte in de volgende werken te boven te komen
of zelfs maar te blijven bezetten.
Dat hij daarin geslaagd is, kan ik juist niet zeggen;
men schrijft niet licht een half dozijn dergelijke werken, die op een gelijke waarde aanspraak kunnen maken. Daarbij komt nog bij Hansjakob het eigenzinnig
vasthouden aan zekere eigenaardigheden van stijl, die
men juist geen goede hoedanigheden heeten kan.
de voorrede van het derde werk (I) van dit soort;,
zegt hij zelf hierover zijn meening. Menigmaal had
hem de kritiek de persoonlijke opmerkingen over
allerlei dingen, die hij overal inlascht, euvel geduid.
Daarop' antwoordt hij dat hij zijn boeken niet maakt
zooals een schrijnwerker zijn kasten en laden ; die
geeft niets van het zijne, terwij1 hij, schrijver, bij en
in zijn werk wezen. wil. Bovendien, gaat hij voort,
ben ik als past oor en predikant gewoon, aan den

(I) Bauernblut. Erzahlungen aus dem Schwarzwald. Heidelberg.
Weiss, 30 uitg. 1900, 315 bl. Pr. 3,6o m.
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voorliggenden tekst nuttige wenken vast te knoopen
en die gewoonte breng ik natuurlijk op mijn boeken
over. Ofschoon er, mijns dunkens, in de vergelijking
met den schrijnwerker geen groote bewijskracht ligt,
kan ik Hansjakob hierin toch , niet geheel en gansch
ongelijk geven. Zoolang dergelijke beschouwingen
het verhaal of de karakterschildering niet overwoekeren, zoolang ze flunk in toom gehouden, op gepaste
plaatsen aangebracht en met het geheel eenigszins
versmolten zijn, kan er van uit het kunststandpunt
niet veel tegen aangevoerd worden. Dit nu valt bij
Hansjakob wel niet altijd voor, maar toch meestal.
Het had alleszins aan de kunstwaarde niet geschaad,
indien de dichter, in plaats van zijn meeningen en
wenken vrij vaak op geweldige wijze uit te kramen,
ze liever eenigszins verbloemd had. Een bescheiclen
zinspeling werkt zoo goed, dikwijls nog beter dan
een ruw vlakaf-zeg-gen. Doch tegen zulke kunstgreepjes heeft onze kernige natuurdichter een hekel;
die behooren immers ook bij de verwenschte beschaving. Desaangaande volbreng ik gaarne het verzoek
van Hansjakob hem te nernen zooals hij is; veel
min gaarne echter wat betreft het onsamenhangende van zijn compositie. Hierover uit hij zich
ook in de genoemde voorrede : « Verder beknibbelen mij somtijds de critici, omdat ik slecht samenstel en alles dooreen vertel. Hebben die heeren
dan nog nooit een man uit het yolk hooren vertellen? Wanneer zoo'n man aan 't vertellen is, en
onder 't vertellen komt er en andere persoon te berde,.
dan laat hij voor een poos zijn verhaal in den steek,
en vertelt eerst van dien anderen persoon. Zoo vertelt cen hoer, zoo vertelden mijn grootvader en mijn
vader en zoo vertel ook ik. En past zoo'n wijze
van vertellen niet juist voor geschiedenissen uit het
y olk? Worden die niet juist daardoor echter en y olkscher? Moet dan alles verteld worden zooals het in
boeken over spraakkunst en redekunst in de scholen
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wordt aangeleerd? Ik wil niets te doen hebben, zelfs
niet wanneer ik preek, met de grijze theorie; 'k volg
overal het leven en de praktijk.
Daarmee vervalt Hansjakob regelrecht in de
gronddwaling van het consequent naturalisme, waar
hij in de praxis onzeggelijk ver van verwijderd is.
Daarmee werpt , hij weer de oude strijdvraag op,
of de spelfouten der omgangstaal mede tot de natuurwaarheid behooren.
Zijn grondbeginsel zou overigens maar kunnen
toegepast worden, waar hij de vertelling onmiddellijk in den mond van zijn boeren legt ; dan zou,
-het getrouw weergeven der werkelijkheid d. w.-42. der
onbeholpenheid der omgangstaal, kunstig kunnen
werken ; niet echter, wanneer het bij het verhalen
zeif werd aangewend. Het is toch niets anders dan
onbeholpenheid, dan onbekwaamheid om een zaak
klaar en bondig mee te deelen, wanneer een man
uit het yolk genoodzaakt is alles dooreen te war,
ren. Het is toch enkel onvermogen, wanneer hij
niet bij de zaak kan blijven, zich door de eerSte
bijgedachte de beste van zijn stuk laat brengen en
dan gedwongen is door vaste wendingen als
« Nu, wat ik zeggen i wou en soortgelijke, den
draad, dien hij verloren had, altijd weer op te rapen.
Dat kan zeer interessant zijn om op te merken,
maar is vast en zeker geen gave, en dat zou nu
volgens Hansjakob een gave zijn in de kunst. Wan=
neer de dichtér de schildering van den held eener
schets dikwijls onderbreekt, door lange berichten over
ondergeschikte personen die den hoofdpersoon in geen
klaarder licht.plaatsen wanneer hij in een enge lijst
te veel personen samenperst, zoodat het voor den
lezer een last wordt al de lieden uiteen te houden,
dan is het zonneklaar 'dat zulks vermoeiend en vetwarrend werken moet. En. allerminst is dit uit
oogpunt van 't voor-het-volk-berekend-zijn te recht.
Vaardigen.
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Wanneer het voor een beschaafde al een z ware
taak is in al die namen, die e nsklaps opduiken,
dan weer verzwinden, dan opnieuw opduiken, niet te
verdolen, wat zal het dan wezen voor een lezer uit
het yolk ? Verrassend werkte op mij 'het oordeel van
•een schrandere volksvrouw, aan wie ik eenige schriften van Hansjakob had te lezen gegeven. « Er staan
te veel dingen door malkaar », zoo began zij haar
lange, overigens opgetogen kritiek. De schoolsche
poetiek, die Hansjakob haat evenals al wat naar
kultuur riekt, waant hij door de verwarring van de
schikking- een fermen knip te geven en deet er zich
zichtbaar aan te goed ; doch hier wreekt zich de kultuur
bitter voor al den smaad dien hij haar aandoet. Tot
de waarheid, de natuurlijkheid zijner schriften, draagt
zijn wijze van de dingen te schikken volstrekt niets
bij. Zou een realistisch drama natuurgetrouwer zijn
omdat het gebrekkig opgebouwd is, of omdat een
aantal episoden de hoofdhandeling overwoekeren? Den
indruk van de echtheid geeft on Hansjakob door
gansch andere middelen dan door van den os op
den ezel te springen, door innerlke middelen, als
ik aldus spreken mag, terwij1 het gelieel uiterlijke
van de indeeling hier volstrekt niet van tel is. De
« kunstgreepjes » alleen reeds — in den ongunstigen
. van het woord — welke de dichter bij zijn stelsel
zm
aanwenden moet, zouden hem tot gezonder denkbeelden kunnen brengen ; ik wijs maar op de gestereotypeerde wendingen zooals : « Und nun zuriick zu »
dezen of genen, die hij allemaal zou kunnen achterw ege laten, indien hij besluiten kon tot het
gebruiken van het eene kunstmiddel : de eenheidvolle
indeeling. Niet de q grammatiek » en de rhetoriek ›),
die hier overigens hoegenaamd niet te pas komen,
maar het gezond menschenverstand alleen eischen
van den dichter, dat hij zich van den overlast van
stof niet late versmachten, dat hij het wezenlijke en
kenmerkende uit den overvloed der bijzaken uitleze.
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Gelukkig composeert Hansjakob instinktmatig veel
beter, dan men van zijn noodlottige thebrie verwachten zou. Enkele schetsen slechts lijdeti werkelijk aan
overlast en verwarring. Hoe liever men hem heeft,
hoe meer men het betreurt, dat hij zichzelf vrijwillig,
ten gevolge van een eigenzinnige gril, zoo ,schaadt.
Ofschoon « Boerenbloed » de heerlijke gaven van',
Hansjakob weer riikelijk ten toon spreidt, toch staat
het, door de schuld van een sterker uitkomen der
zooeven gegispte gebreken, niet 'gansch op de hoogte
der twee eerste werken; het bevat Qok wat meer on verwerkt materiaal. Een pottenbakker en een bakker, verder louter huisknechten boerenknechten zijn de he!den van de vijf vertellingen, geen boeren 'dus van echten
stempel, zooals de titel het zou kunnen doen vermoeden.
Een ware gestalte uit den goeden, ouden tijd is'
Graf Magga de zoon van arme ambachtslieden, die
dank zij zijn natuurlijken aanleg tamelijk hoog klimt,
maar wiens wankelbare inborst hem belet lang in een
schoone betrekking te blijven. « Martin der Knecht »
en « Lorenz in der Buchen veraanscho'uwelijken
op aangrijpende wijze het eenvoudige plichtsgevoel
en de, diepe gelatenheid zooals die in 't boerenblOed
leven. Een stuk pakkende, volksche tragiek biedt ons
de geschiedenis der beide huisknechten van Hasle,
« der Sepple und der JOrgle>>, hoogmogende knechten uit den tijd der postkoetsen en der zware vrachtwagens, ernstik en traag, ruw en trouw, met hun
geboortegrond vergroeid, gelijk de dennen van ha
Zwartwoud. In « Vetter Kaspar leeren wij ten slotte
een eigenaardigen bakker nit Haslach kennen, die veel
in de wereld- omreisde en 'veel dingen ondernatnl,
maar te veel poezie en philosophie en te weinig wii.skracht bezat, om het ver te brengen.
Nadat Hansjakob, zooals hijzelf in zijn volgend (I)

(i) Waldleute. Erzahlungen. Illustriert von Hasemann. Stuttgart.
Bonz. 46 uitg. 1900. 448 bl. Pr. 4 m. — Met dit boek te beginpenr
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werk zegt, zijn sneeuwballen en wilde kersen in het
midden-Kinzigdal heeft gemaakt en gebroken, trekt
hij een station verder en zoekt de woudbewoners
in hun hooger gebied op. Drie verscheiden levensloopen legt hij ons in « Waldleute bloot een
frissche tocht uit het vrije, groene woud waait ons
uit het boek te gemoet.
Een groote natuurziel, een echte woudmensch,
een boschwachter van het oude bed is de held.
van het eerste verhaal « Der Furst vom Teufelstein. » Hij heeft zich een woudverblijf gebouwd,
huiselijk, eeuwig groen, ver van de wereld, met
wonderbare poezie omweven. De heele poezie van
het jagersleven legt Hansjakob in deze geschiedenis. Hij is een prachtig origineel, deze boschwachter, die op zijn gangen door het woud steeds te
fluiten of te zingen placht om de kwaaddoeners tegen
verrassing te waarschuwen, die achttien tabakspij pen
bezat en evenveel trompettende, koekoekroepende
klokken, die hij gelijk zette met zijn zonnewijzer, die
op zijn ouden dag van zijn woudeenzaamheid niet
scheiden kon en liefst aldaar begraven werd, onder zijn
dennen. Tot in de kleinste bijzonderheden schildert
de schrijver gansch zijn leven, zijn familieleven, zijn
leven met het yolk, zijn kostelijke eigenaardigheden;
't is een krachtige, prachtige mannenflguur.
Een echte woudmensch, alhoewel tusschenin aan
zeepziederij doende is « Theodor der Seifensieder
zoon van den vlotschipper « Schang
(Johannes).
Niet « door school en opleiding maar door « leven
en gezond menschenverstand brengt hij het tot
een aanzienlijk vermogen dat hij op de edelmoedigste
wijze tot het algemeen welzijn gebruikt. In het stadje
Wolf heet hij bij elk « Gutsele-Vater a omdat zijn

verschijnen al de volgende werken van Hansjakob in den door de uitgaven van Scheffel alom vermaard geworden boekhandel van Bonz te
Stuttgart, in smaakvol en kunstvol gewaad, met teekeningen van Hasemann, Engl en Liebich.
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zakken altijd vol versnaperingen steken voor de
kinderen. Hij heeft zelf zijn levensherinneringen te
boek gesteld, de dichter, aan Wien hij ze toevertrouwd heeft; bewondert _er voornamelijk het onverstoorbaar optimisme' in. Een ware geestdrift voor
deze edele menschenfiguur grijpt den lezer aan en
weinigen zullen nagelaten hebben den wensch te
voldoen van Hansjakob, t. w.- den braven Theodoor,
ter gelegenheid van zijn op 9n Januari 1898 gevierde
diamanten bruiloft, -met een postkaart geluk te Wen.schen; In deze karakterschets is' de gansche romantiek ingeweven van de oude vlotschippers van het
Zwartwoud. De vlotschippers, die in den win_ ter de
boomen velden en in den zomer door' het «
bdchle » in de Kin zig en van daar in den Rijn brachten,
waren door en, door origineele gezellen, echte natuur7
kinderen, ruw mar eerlijk,- altijd dorstig en Lustig.
Diepzinnig beschrijft Hansjakob de- poezie van
dit bedrijf en met roerenden weemoed bejainmert
hij 't verdwijnen ,ervan v « Waarom dat tre'uren - in
bet. elzenhout Tangs de 'Hooibeek, en vanwaar de
weenioed der oude vlotschippers? De lokomotief Hoot
door het boschrijke Kinzigdal, ze riep een baan te
voorschijn in , het daaltje van de Hooibeek en de
vlotschippers verzwonden. De ,godin'Poezie omhulde
haar gelaat. De beschaving hield haar intrede- en
alles is koud en eenzaam geworden ».
Het derde verhaal van Whet boek, Afra », is
aangrijpend treurig, zwaarmoedig :als het dennenwoud, wanneer op eeh somberen najaarsdag de koude
regen er geruischloos doorheendringt, of de Decemberwind steenend door zijn takken vaart. De enkele
oogenblikken idyllische N'rrede' zijn met zacht getem-'
perde lichtvlekken te vergelijken, welke de omfloersde
zon voor een oogwenk op ,de natte pijnstammen legt,
om ze ,dadelijk weder- in de duisternis te laten veriwinden. Het is ' de _geSchiedenis van het zieleleed
eener vrouw, — of liever van drie vrouwen — _ van het
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vreeselijk leed dat op de liefde volgt, een geschiedenis zoo echt tragisch, dat men inderdaad zeggen
-kan: « Al de jammeren der menschheid vallen ons
aan. » Gelijk Magdalena in den Voogd van Miihlstein,
200 is ook Afra een tragische heldin; gene door de,
grootheid van voornemen en daad, deze door de
grootheid van lijden, volharding en geduld. Ook als
- kunstwerk is « Afra » nevens den « Vogt auf Milhlstein » te stellen ; 't is veeleer een novelle dan een
karakterschets.
Den held in den mensch te zoeken, is, blijkens
dit bock voornamelijk, een der kennelijkste strekkingen van den dichter. Dezen held zoekt Hansjakob, gansch in tegenstelling met menig modern
wijsgeer, in het y olk. Wanneer b. v. Carlyle van
de brave ouders van een zijner helden zegt dat zij,
bij de geboorte van hun kind, hun levensdoel ten
voile hebben bereikt, dan zal Hansjakob waarschijnlijk aan deze ouders meer recht op den naam van
held geven dan aan den door een geluksgolf op een
Thoogen berg geslingerden zoom
Hel heetbloedig temperament van den schrijver
schijnt in dit bock verkoeld te zijn ; zijn bitsigheid
is verdwenen. Hij schimpt niet meer, vermijdt ook
zijn gewone uitvallen tegen de talrijke voorwerpen
van zijn haat. Voorts matigt hij zich zeer in zijn
zucht naar. uitweidingen, naar door-malkaarvertellen,
,dat hier nog wel te bespeuren is, maar lang niet
in zoo stoorende maat. Hooger dan « Wilde Kersen »
en « Sneeuwballen » kan ik het werk evenwel niet
plaatsen, omdat ook de gaven jets verzwakt zijn,
omdat namelijk de oorspronkelijkheid van deze helden de oorspronkelijkheid van de beste gestalten
tit de beide eerste werken niet ter zij komt.
Een dergelijk algemeen oordeel valt er ook te
vellen over Hansjakob's laatste werk (1), behalve dat
(i)Erzbauern. Erzahlungen. 3 e uitg. 1899. Stuttgart. Bonz. 498 bi.
Pr. 5 m. Teekeningen van Hugo Engl.
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de uitvallen hier weer talrijker voorkomen. Zij dienen
hier bijna uitsluitend om lucht te geven aan de demokratische gezinclheid van den schrijver. Op de meest
verschillende tonen, vaak op zeer scherpe wijze,
vaart hii tegen de vorstendienerij los ; de vorstenhaat der « Stiirmer and Dranger schijnt in onzen
Haslacher demokraat, ofschoon eenigszins verzacht,
te herleven. Zooals Hansjakob het in het voorwoord
verklaart, verstaat hij door « Erzbauern » nu eens
zulke « die' zich van hun standsgenooten onderscheidden door vermogen, die veel meer eigendom bezaten,
groote boeren bijgevolg, en dan weer zulke die
« Erzbauern genoemd worden volgens de beteekenis van het woord « Erz » (erts)-metaal, bijge
volg- boeren, die tevens ook mijnontginners waren
of nog zijn. » In zekeren zin is dit boek dus een
tegenstelling met « Boerenbloed ». Daar treedt het
boerenproletariaat op; hier de boerenadel. « Boerenvorsten zoo noernt de schrijver zelf de helden
van dit boek. 't Zijn meest heerschzuchtige naturen,
over hun omgeving regeerend, niet alleen met hun
eigendom, maar . ook omdat de eigenschappen van
hurl stam, geestelijke en lichamelijke, zich bij hen
bijzonder sterk ontwikkeld toonen. Zoo rijzen zij voor
ons op als de hoogste openbaring van boereneigenaardigheid ; maar grootheid was altijd gevaarlijk, ook
boerehgrootheid. Deze boerenkoningen gaan te gronde,
eenszijds door overschatting van hun macht, anderszijds door de ontaarding van hun boerennatuur.
De meest typische gestalte is de « Vogstsbur >›,
dien Hansjakob enkel als Andreas I laat optreden. Ms
een koning zat hij op zijn hof en van dag tot dag
groeide zijn rijk. Maar toen hij het werkelijk in den
kop kreeg vorst te spelen, toen hij zelfs een lijfwacht aanstelde en in de badstad Rippoldsau alleen
nog met gekroonde hoofden verkeerde, dan ging
het achteruit met Andreas den Eerste. Hij eindigde
in 1873, als arme raadsschrijver. En evenzoo gaat
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het met den heer van het Seebenhof aan het Wildmeer, en evenzoo met den boerenvorst Simon, die
,een actievennootschap sticht met het doel erts te
ontginnen en zich daardoor ruineert. Het is een halfverzonken wereld die Hansjakob ons hier schildert.
Het is psychologisch en kultuurhistorisch hoogst
belangwekkend, Hansjakob over den wandel en het
lot van deze boeren te hooren vertellen. 't Zijn pittige
gestalten, vast en zelfbewust als de reusachtige dennen van het Zwartwoud, die soms tot een ontzaglijke
hoogte opwassen en vaak, evenals deze, eensklaps
door de scherpe bijl van het lot worden geveld.
Al.s toonbeeld van den « Erzbauer » in den
tweeden zin van het woord, verschijnt « Benediki aui
dem _Mini » , een bewonderenswaardig man, die jarenlang zonder geluk en toch nooit ontmoedigd, dag
en nacht met zijn kinderen in een van anderen
verlaten groeve daalt, zich vleiend met de hoop er
toch eens fortuin mee te maken. Door die hoop
begoocheld, laadt hij schulden op schulden en heeft
bovendien nog zeven kinderen te kweeken. De noeste
vlijt van dezen eenvoudigen man, zijn bijna ziekelijke aanhankelijkheid aan de onderaardsche wereld,
zijn echte boerentaaiheid en -wilskracht grijpen den
lezer geweldig aan. Het is een voorbeeld, een type
van vastbesloten werkdadige kracht; trouwens meest
al de helden van dit werk hebben iets typisch over
zich.
Zooal§ in al de werken van Hansjakob is ook
hier de locale kleur goed getroffen. Geheel het romantisch karakter van het Zwartwoud, met regen, sneeuw,
ijs, nevel en zonneschijn, treedt in de herinnering
op. Koele, frissche berglucht staalt de zenuwen en
hartige dennengeur verkwikt en verruimt de longen.
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Alles dooreen gerekend, is de man « met zijn
boozen snuit, zijn spitse tong en zijn democratisch
gedoe » een der eigenaardigste verschijningen van
de hedendaagsche Duitsche letterkunde. Merkwaardig
op zichzelf reeds is die zoo vol tegenstellingen stekende
persoonlijkheid, met haar zonderlinge mengeling van
humor en zwaarmoedigheid, van strijdlust en moedeloos pessimisme, van milde 'goedheid en vastberadenheid, van diepte en ruimte van blik en eenzijdigheid, van lief de voor vrijheid en voor gezag,,
van vrijzinnigheid en bijgeloovigheid. Meer dan eenig
ander modern , Duitsch dichter wortelt hij in den
geboortegrond en uit dien grond schept hij als uit een
onuitputtelijke, springbron zijn oorspronkelijkheid, zijn
hartverheugende frischheid en gemoedsdiepte. Met
het hart is hij de Haslacher boerenzoon 'gebleven
die met waarlijk aandoenlijke trouw gehecht blijft
aan elken knecht, aan elke waschvrouw die hij gekend
heeft. Dat juist ' rust hem uit tot volksschrijver, dat
hij innerlijk zoo geheel meeleeft met zijn Kinzig-.
daler boeren en kleinburgers en daarbij door zijn
levensweg toch' ver genoeg van hen gescheid is,
om ze uit kunstenaarsverte zoo te kunnen teekenen, dat ook' anderen er met hem genoegen van
hebben. Gewis bood hem , zijn geboortegrond, het
staclje Haslach vooral, een rijke voorraad van origineelen ,- maar de blik en de voorstellingsgave van
een schilder van beroep was - er toch toe noodig
om dien schat voor den, dag to halen. En wat rijkdom :
van, den vrijen, als een vorst op zijn goed regeerenden hofboer tot den aartsvaderlijken werkersbaas
der kleinstad in zijn velerlei varieteiten , van den
ruwen slachter en den machtigen smid tot den mijmerenden schoenmaker en' den lustigen siijder.
Teenemaal ontevreden met de ontwikkeling 'van
onze openbare en maatschappelijke toestanden, met
het streven der hedendaagsche beschaving, leidt hij
ons in het vertrouwelijk thuis' van het kleinsteedsch
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en landelijk volksleven, in de simpele eenvoudigheid
en genoegzaamheid van den spoorwegloozen tijd
zijner jeugd, in de stilte van het woudgebergte, en
op het gebied eener naieve vroomheid die uit de
aardsche drukte weg, reikhalst naar de rust en denvrede van een betere wereld. Hansjakob's levensbeschouwing komt neer op den regel : Tevreden zijn,
dat is alles, en met hoe minder de mensch tevreden
is, des te grooter zijn geluk, zijn zielsrust.
Ondanks al zijn afkeer voor het moderne, is
Hansjakob nochtans geheel modern door zijn scherp
uitspringenden zin voor werkelijkheid. Het liefdevol
schilderen der kleinigheden, het afkijken van de
vluchtigste schakeeringen van een voorwerp, het plastisch-tastbare uitbeelden maken van hem een voornaam vertegenwoordiger van het dichterlijke realisme®
Het mooier-kleuren, dat meer het uiterlijke raakt, dat
meer op den boerenstand in 't algemeen dan op een
man in 't bijzonder wordt aangewend, doet hier weinig
ter zake. Zulke schilderingen als de zijne, konnen enkel
in een tijd, waarin het realistisch beginsel de gansche
letterkunde beheerscht, eene zoo groote belangstelling
gaande maken. De eigen bekoorlijkheid der van het
huidig realisme zoozeer geliefkoosde .< studie », kenmerkt bijna al Hansjakob's gewrochten. Zeer gepast
heeft men zijn verhalen vergeleken met de studies
van een genialen schilder, die zijn scherp oog overal
laat weiden en in de vlucht gestalten en schilderachtige hoekjes met zijn palet opvangt.
Eigenaardig als de inhoud is ook de stijl van
zijn schriften. Men gevoelt duidelijk dat Hansjakob
schrijft zooalb hij spreekt, ras en warm. Zooals hij
ongestoord, naar geen theorieen omziend, praat gelijk
het hem op d'e tong komt, zoo, bekommert hij zich
ook weinig om een taal- en stijlkundig onberispelijke
zegswijze. Een_nauwgezet spraakkunstenaar zou aan
zijn stip veel hebben af te keuren, en zelfs taalfouten
ontdekken bij de vleet. Maar wat geeft dat : zooals
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die stijl, is, is hij het rechte kleed voor het rechte
lijf. L'evendigheid, kracht, aanschouwelijkheid zijn
hem in de hoogste maat eigen. Een fijn gebeitelde
stijl zou de indrukken niet half zoo natuurlijk weergeven. Voor zoo veel frissche tastbaarheid, zoo veel
onverknutselde natuur mag men wel eenige vergrijpen
tegen de spraakkunst door de vingers zien. Onlangs
bekende Hansjakob \ aan een criticus, dat hij zijti
handschrift nooit verbeterde, dat de eerste tekst
gedrikt werd.
Hansjakob's eenvoudige, , ruwe schrijfwijze heeft
overigens het groote voordeel er veel toe ' bij te dral.
gen, dat ook het yolk zijn schriften met genoegen Thest.
Bij, Auerbach, Anzengruber, Rosegger berokkent de
stijlgekunsteldheid groote schade aan den volkstoon.
Zelden slaagt een scbrijver , erin een boek te schrijven,
dat den beschaafde evenzeer boeit als den lezer uit
het yolk. Het grootste gedeelte der dorpsnovellisten
schrijft meer voor den -beschaafde dan voor den man
uit het yolk. De meeste dorpsverhalen zijn ofwel
zedelijk-stichtelijke vertellingen, uitsluitend voor het
volk berekend, ofwel kunstvolle schildering en van
het- volksleven, die zich enkel tot den beschaafde
richten, tusschen die beide' ligt niet_ veel. En- tot
deze weinige behooren Hansjakob's schriften.
1k houtd dit voor een aanzienlijke gave, des te
aanzienlijker omdat ze, zeldzamer is, en omdat grooter
kunstenaars dan hij er niet kunnen op bogen. Verre
van mij te gelo?ven dat Hansjakob's dorpsschetsen
een i Ongemeen boeiende volkslectuur zijn. Een richtig
begrip van deze dorpsgestalten en een echt kunstgenot daaraan, kan enkel maar de- beschaafde hebben.
Het yolk mist ,daartoe den vereischten afstand, afgezien daarvan dat het zich niet_ licht voor zijnsgelijken
in kunstwerken interesseert. Zelfs halfontwikkelden,
vooral lieden zonder eenige letterkundige opleiding,
zullen Hans- jakob's kunst bezwaarlijk begrijpen zooals
het moet. Een klassieke getuige is de eerwaarde
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# Collega, van wien hij zelf in de « Karthau ge » vertelt.
Aan een boer die hem om een boek van Hansjakob
vroeg, antwoordde die man : « Van dien heb ik
niets; die schrijft ook altijd zoo'n gekke histories
van jeneverbroers! » De lezer uit het Yolk verkiest,
zooals ik zelf ondervonden heb, Hansjakob's dagboeken boven zijn dorpsverhalen, maar leest toch
ook gaarne deze laatste. Afzonderlijke proeven hebben
voorzeker geen groote bewijskracht; doch, indien
men het y olk eenigszins kent, kan men ook op zijn
persoonlijken indruk bouwen. Daarbij komen nog
eenige rechtstreeksche getuigenissen van Hansjakob
over den indruk van zijn schriften op het yolk,
zoodat mijn bewering, als zouden zijn werken den
ontwikkelde en den niet ontwikkelde evenzeer
boeien, gewis niet uit de lucht gegrepen is.
Voor een eenvoudigen katholieken pastoor was
het geen kinderspel, zich in het protestantsche
Duitschland een zoo geachte plaats in de hedendaagsche Duitsche letterkunde, een zoo algemeen
,erkend aanzien te veroveren, aan de zijde van pas
gestorven of nog levende groote kunstenaars, die
op hetzelfde veld onsterfelijken roem hadden ingeoogst. Alles trof hier samen, inwendige en uitwendige
omstandigheden van allerhanden aard, om een talent
als dat van Hansjakob bij zijn opkomen te versmachten. Nu dat de eerste en grootste moeilijkheden,
welke slechts een sterk, krachtig, eigenaardig talent
kon overkomen, overwonnen zijn, zal zijn aanzien
zonder twijfel steeds toenemen. Is het zelfs thans
nog niet mogelijk zijn plaats in de Duitsche letterkunde, en in specie in de dorpspoezie, nauwkeurig en
met zekerheid aan te wijzen, dit ten minste staat
van nu af vast : 4'n j5lacets is eene die bWt.
HEINRICH BISCHOFF.
■
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DE OPVOEDING EN DE TOEKOMST VAN
DEN GODSDIENST.
(Very°lg blz. 78).

groote voorwerp der ware opvoeding is niet het
geheugen te verrijken of het waarneiningsvermogen
te oefenen, maar den mensch met zijnen eigen geest
te versterken, hem 'tot hooger zelfwerkzaamheid aan ‘te
sporen; hem te verlevendigen, versch geloof, hoop en moed
te' geven, den grOndslag van zijn wezen to verdiepen, zijnen
waarheidszin te versterken en hem een helderder inzicht te
geven in de dingen zooals zij ,zijn. Alles 'wat ook verengt,
,verhardt, verslaaft is awl het voorwerp der opvoeding vreemd.
Wij moesten niets zoo zeer vreezen als wat de geestkracht
ondermijnt; want tenzij 's menschen hoogste vermogens
geprikkeld en: levend gehouden -worden, vervalt hij in zinnelijke weekheid, of wordt hij ,het ,slachtoffer van een zwak
en twijfelzuchtig gemoed, niet langer in , staat iets met geheel
zijn hart te gelooven, te hopen of te beminnen. 't Is het gemoed
der vervallende rassen, der ondergaande beschavingen en der
stervende,godsdiensten.
Wanneer de mensch de macht verliest om levendig in
God en in de ziel te gelooven, heeht hij zich aan het schimmenleven van goedkoope en gemeene vermaken. Hij zoekt
goud en stand ; hij vertrouwt , in Werktuigelijke middelen,
in -staatkundige stelsels ; hij aanbidt de rijzende zon; zijne'
waarheid, is wat bij het yolk beheld is,- zijn gOed is wat thans, opgang maakt. Zonder vast vertrouwen op het Eeuwige en
Oneindige, gelooft hij in menschelijk kunnen,'niet in de macht
der goddelijke waarheid. Hij vergeet dat alle waarheid rechtgeloovig is, en dat achter alle waarheid de waarachtigheid
ET
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en de macht van God staat, die zich doet kennen in de wetten
der wetenschap, even als in de majesteit der eeuwigdurende
bergeri en der starrenhemels.
Even als een vriendelijk woord, nit liefde van God en den
mensch gesproken, godsdienstig wordt, zoo geeft eene goede
meening, in welken kring ook, wijding aan de menschelijke
daacj. « Wie waarheid spreekt », zegt de H. Augustinus,
« spreekt haar met de hulp van Hem die de waarheid zelve is. >>
Een vrome en verlichte geest ziet alle dingen in harmonie om
de voeten van den Eeuwigen Vader vereenigd. De kennis
bevestigt het geloof, en het geloof spoort aan tot kennis. De
godsdienst voedt de zedelijkheid, en dé zedelijkheid versterkt
en reinigt den godsdienst. De kunst, die enkele zwakke stralen
der oneindige schoonheid wedergeeft, opent gezichten van
het goddelijker leven. De wetenschap, die toont dat overal
orde heerscht, zelfs te midden van schijnbare wanorde, dat
alle dingen aan de wet onderworpen zijn, geeft ons een helderder beeld van Gods oneindige wijsheid en macht. De
stoffelijke vooruitgang zelf, die de aardsche dingen aan de
menschelijke kennis en behendigheid onderwerpt, volbrengt
den wil des Scheppers, die alles voor den mensch maakte.
Zoo spant alles : wetenschap, kunst, vooruitgang met den
godsdienst te zamen om 's menschen wezen sop te bouwen
en hem steeds meer tot Gods evenbeeld te vormen.
Toch is het in den godsdienst dat de veroverende macht
van den geest zich het best veropenbaart, en dit volstaat
op zich zelf om hem het overgewicht te geven. Het is niet
alleen eene wereldbeschouwing,.eene geloofsbelijdenis en een
eeredienst ; maar eene oorspronkelijke en geschiedkundige
openbaring in het menschelijk leven der oppermacht, dievervormt en vrijmaakt. Het is de doorbraak der innerlijke
brOn van het wezen van God, die zich aan de armen van
geest en de reinen van hart veropenbaart, als het begin en
einde van alles wat bestaat; als het Eene Eeuwig volstrekte,
in wien en door wien en voor wien alle dingen zijn. De ziel
die er bewust van is dat de godsdienst op dien immerdurenden
grondslag rust, is, met betrekking tot deszelfs waarheid of nut,_
niet door wantrouwen ontsteld. Het is de in het innerlijkste
deel van ons wezen tegenwoordige God; het is Christus met
den Almachtigen Vader werkende om den mensch van de
onderworpenheid aan het vergankelijke en schijnbare af te
koopen, nl. van de vleeschelijke lust, van de begeerlijkheid.
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van wat alleen de zinnen dient, Derhalve is het eene onafhankelijke wereld, een koningdom op zich zelf, kunnende duren
,en hetzelfde blijven te midden eener orde van zaken die
steeds verandert en voorbijgaat. Wat wijzigingen in de
beschouwingen van den verstandelijke mogen plaats ,grijpen,
welk verval of vervorming van staatkundige of maatschappelijke instellingen mogen voorkomen, de godsdienst de Katholieke godsdienst van'Christus zal blijven, steeds, na den duur
van hoeveel eeuwen ook, begiftigd met zijne /oorspronkelijke
frischheid en kracht. Naarmate ons geloof in den Godderijken
1VIeester en in zijn werk levendiger wordt, meer deel uitmaakt
van al ons denken en handelen, des te gemakkelijker zullen wij
de schijnbare tegenspraak en hinderpalen, welke ook hun
oorsprong zij, kunnen te bovenkomen; des te klaarder zullen
wij inzien dat onze grondlge ondervinding en hoogste intuitie
in overeenstemming met Zijne waarheid zijn, zonder welke
elk leven, hoe gelukkig ook omgeven, onsamenhangend is
en doelloos; want zoo er geene mogelijkheid is van levende
vereeniging tusschen het goddelijie en het menschelijke in de
innerlijkste diepten van ons wezen, is alle hoop en geloof en
liefde ijdel, het bezit eene foltering en de kennis een bedrieglijk licht dat naar verwoesting heenlokt : en naarmate het
haken naar verlossing van den dood, het haken naar onsterfelijk
leven dieper en levendiger in het menschelijk bewustzijn
dringt, zooveel te meer zullen wij er toe gebracht worden den
godsdienst als onze wezenlijkste behoefte te beschouwen, als
de ziel des levens, en zooveel te minder zullen wij geneigd
zijn hem\ met staatkundige instellingen te vereenzelvigen
of hem tot een middel voor wereldlijke doeleinden
verlagen. De godsdienst `zal ons hoofdzakelijk duurbaar zijn
omdat hij vertroost en opbeurt, niet omdat hij onze tijdelijke belangen en bezittingen bewaart en 'beschermt. Wij
zullen hem om zijnentwil liefhebben, als -datgene waarvoor
de mensch alles geneigd ware te verkoopen wat hij heeft;
als de onwaardeerbaarste gave Gods, de gave waardoor
Hij Zicbzelf schenkt. Dan zullen de machtigen ons weder
leeren beminnen; koningen zullen hulde komen bieden, niet
met gemaakten eeibied of zelfzuchtige bedOelingen, maar
omdat zij zullen voelen, dat er in de Kerk eene opene
bron des levens is, van het leven dat alien, in hunne beste
oogenblikken, 's menschen wezenlijkste behoefte gevoelen
te zijn.
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Dan zullen boven alien de armen, de bedroefden en
de onterfden, die Christus vreugdig aanhoorden, en die altijd
zijne Kerk liefhadden, wanneer zij hun niet als een spotbeeld werd voorgesteld, rondom ons verzamelen; voelende
dat de reinste en teederste liefde in ons met de hoogste
gedachte en de zekerste kennis vereenigd is; dat het wezenlijkste punt de goede wil en de rechtschapenheid is; dat
het scheppen van een recht hart het opperste doel is en
dat het schoonste, in wereldlijke kennis en macht, daarmede vergeleken, theatraal en ijdel is : een hol vertoon
dat uiteenvalt en zelfs geen wrak nalaat. Van ons zullen
zij leeren verstaan dat een man waard is wat de dingen
die hij kent, en bemint en gelooft met gansch zijn hart,
waard zijn; dat zijn leven niet bestaat in wat hij bezit, dat
te zijn meer is dan te bezitten, dat stand en glans en ceremonien overbodig zijn waar groote zielen leven en handelen. Wij zullen in staat zijn de menigte omhoog te leeren
zien en nieuwen moed te scheppen in eene wereld die nog
nooit de hunne was. Wij zullen niet gaan als verontschuldigden wij ons, wij zullen niet met ingehouden adem spreken, als vreesden wij dat de wereld ons zal hooren; wij
zullen weten, en dit de menschen kunnen doen verstaan,
dat het leven hetwelk geleid en bewaakt wordt door de
begrippen van waarheid, schoonheih en goedheid, gelijk
degene in Jezus Christus veropenbaard, volstrektes en onv' er.
jaarbare waarde bezit. Evenals de groote verstanden der
eerste Kerk hunne geestesontwikkeling in de wijsbegeerte
en letterkunde van Griekenland en Rome zochten, en uit
dezelve, splits de dwalingen die ze ontsieren, versche kracht
en nieuwe bewijsredenen putteden tot verdediging van het
geloof, zoo zullen wij in de hedendaagsche wijsbegeerte,
letterkunde en wetenschap, wier verstaridelijke, zedelijke
en godsdienstige inhoud zooveel rijker is dan degene die
aan de schriften der ouden waarde geeft, hulp leeren vinden
voor hoogere opvoeding en breeder zichtspunten. De wijzen
zijn bereid om van iedereen te leeren, en de goede verwerkt wat slecht is tot goddelijke gebruiken. Een rijk moet
blijven veroveren of het zal ondergaan. Eene geestelijke
macht moet nieuwe dingen voortbrengen, of de oude zullen
hunnen naam verliezen. Zoo wij ons zelven laten vrees-achtig worden, indien wij verlegen en aarzelend worden,
indien wij weg gaan van den vijand instede van hem he
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hoofd te bieden, hoe , zullen wij hoped ooit vertrouwen in
onze oprechtheid of ' in de , deugdelijkh,eid onzer zaak te
doen opvatten ? Willen wij het geloof verspreiden, dan moeten
wij gaan in de wereld waar men denkt en handelt, wij
moeten gereed zijn 'om tegenover alle tegenstanders te'staan
en om alle opwerpingente beantwoorden. Wij moeten denken
vooraleer wij gelijk denken kunnen. Wij moeten trachten
andersdenkenden te begrijpen, want overeenkomst is alleen
mogelijk Wanneer wij elkander begrijpen. Indien het Kristenplicht is de menschen in hunne -zonden en ellenden genegenheid toe te dragen,
kan het goed zijn onze genegenheid
,
te weigeren aan de dwalenden? Zijn wij niet veelmeer
zwak 'dan boos, niet veelmeer onwetend en blind dan verdorven ? Sluiten wij ons dichter bij elkander gelooven
wij aan den goeden wil der meesten, wat het wezenlijke
goed is. Zoo wij Katholiek zijn, moeten 'wij niet in d,e eerste
plaats Katholiek, zijn onze liefde, in onze bereidvaardigheid
om elke waarheid te aanvaarden, en aan alle menschen goed
te doen? De zekerste wijze om onze medemenschen beter te
maken is hen zoo te behandelen als of zij waren wat zij
behoorden te zijn. Onze plicht is ons tot het beste te wenden
dat in den mensch is, alien a,an te moedigen : eenlingen en
volkeren, de 'giften die God hun schonk tot het best&gebruik
te besteden.
Laat ons niet denken dat eene doode gelijkvormigheid
het opperste goed is. Erkeimen wij, met den H. Paulus,
afwisseling in de_gaven,- en, verblijden wij er ons om dat het
-mogelijk is God en den mensch op verschillende wijzen_te
dienen. Nog nooit was er een echte denkér, of -dichter, of
kunstenaar wiens werk niet kan gebruikt worden, zoo wij
maar sterk en klaarziende genoeg zijn, om de zaak van den
zuiveren godsdienst te dienen. De godgeleerde, de predikant
en de apologeet die onbekend zijn met het beste dat, gedacht
en gezegd werd bij de scheppers van- de wereldletterkunde,
kunnen de ontwikkelin,g; de verstandelijke kracht, de open-,
heid en btiigzaamheid van - den geesf niet hebben, zonder
welke, tenzij door een wonder, het niet mogelijk is de god,delijke waarheid aan een verlichten 'tijd te, veikondigen.
*jn, de
Zij die voOr roeping hebben openbare
denkwijze te ,vormen en de gedachten :te moeten
meer kennis hebben, eenen wijderen, een vaster begrip van
_geestelijke wezenlijkheden, dan degenen die zij willen ver-
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lichten en leiden. De diepste waarheid schijnt oppervlakkig
in den mond der lichtzinningen; de heiligste dingen schijnen half hunne heiligheid te verliezen, indien zij aan
ruwen en onwetenden worden toevertrouwd. Het is niet
_genoeg dat de bedienaar van den eeredienst een rein en
liefhebbend hart heeft en een sterk en aan tucht gewend
verstand : hij moet ook de hoffelijkheid en de ontwikkeling
van eenen heer hebben. Manieren zijn niet nutteloos —
.ze wortelen in de innerlijke waarde zij zijn de bloem
van een hoog denken en voile leven. Christus was, zooals
het gezegd werd, de eerste heer der wereld, en zij die in
Zijnen geest leven en handelen, moeten heeren zijn. Zoo
wij majestatische tempels bouwen, zoo wij onze altaren uit
kostelijk marmer vervaardigen, zoo onze gewijde vaten en
priesterlijke kleederen van goud en zilver gemaakt zijn, en
met edele gesteenten versierd, waarom zouden zij die Mis
,doen en het Evangelie prediken niet gehouden worden
zindelijk en betamelijk, lief en minzaam te zijn ? Indien
het ijdelheid is met gemak en sierlijkheid te spreken, eene
zuivere en fatsoenlijke uitspraak te hebben, met juiste aanhef
en kracht te lezen, moeten wij dan niet zeggen dat het
ook ijdelheid is prachtige gebouwen voor de aanbidding
van God op te richten, die, zooals de H. Paulus zegt, niet
in door menschelijke handen gemaakte huizen kan opgesloten worden ? Moet de priester opgevoed worden, zoo
moet hij de degelijkste en volledigste opvoeding ontvangen.
Hij moet geheel op de genade vertrouwen, of hij moet
geene moeite ontzien om zijne vermogens , tot de hoogste
begaafdheden te ontwikkelen.
Thomas a Kempis spreekt waarheid wanner hij zegt,
dat een nederige Landman die God dient beter is dan een
hoogmoedige wijsgeer, die zijn eigen volmaking verzuimt
terwiji hij de starren beschouwt. Maar zij die het beste dat
is of zijn kan trachten te kennen, hoeven daarom hunne
eigen volmaking niet te verwaarloozen; terwiji zij die met
onwetendheid tevreden zijn noodzakelijk zorgeloos zijn ook
omtrent het ware. In den rechten geest arbeiden, het verstand sterken en verlichten, is er naar streven meer aan
God gelijk te worden, meer bekwaam om goddelijk werk
te doen. Leert de Heiland niet dat zij die het beste
gebruik der hun toevertrouwde gaven maken de schoonste
goedkeuring verwerven? Zoo God de zwakken kiest om de
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sterken te beschamen, weigert Hij daarom den dienst niet
van mannen met buitengewone verstandelijke kracht en_
zedelijke sterkte, 'zooals des H. Paulus' roeping het bewijst.
Het bovennatuurlijke overtreft de natuur, maar vernietigtdie niet, evenals God bovenzinnelijk en toch immanent is.
Hij is de
achter het stoffelijk heelal, evenals Hij
is
de macht is
in 's menschen ziel. Veropenbaring kan siechts
aan redelijke wezens geschieden, .en de rede drijft aan tothet onderzoek van al het verstaanbare. Den mensch te
verbieden in welke richting ook te denken, is zich in strijd
stellen met de diepste en onverwinnelijkste strekking der
beschaafde wereld. Ware het mogelijk in dergelijke zaken,
de Katholieken tot gehoorzaamheid te dwingen, dan zou'
zulks de versteening en inzakking van geheel ons katholiek
leven ten gevolge hebben. Meer en meer zouden wij van
de levenwekkende bewegingen der eeuw wegdrijven en onsten slotte in een geestelijk ghetto ommuurd zien, waar
niemand reine lucht kan inademen of opgeruimd of sterk
of vrij zijn. De jeugd die de hoop der toekomst is kan
alleen door de hoogste idealen gewonnen worden, in welkerlicht zij van hoop kan trillen en gevoelen dat het iets
gezegends is te leven en te werken, den goeden strijd te
strijden en, zoo noodig, voor eene waardige zaak te bezwijken.
Tot haar met minachting te spreken van wat de negentiende eeuw wrocht, van hare wetenschap en letterkunder
van hare juister kennis van het verleden, van haren scherperen
critischen zin, van haren verbazenden vooruitgang in het
volbrengen van het goddelijk bevel dat alle dingen den
mensch zouden onderworpen worden, van haar welslagen
in het bestrijden' der onwetendheid, armoede en ziekte, zou
haar met minachting voor ons, als voor hartelooze en
bekrompen menschen vervullen. Wel is waar moeten wij
haar waarschuwen tegen hoogmoed, opgeblazendheid en
dillettantism en halfheid, tegen oneerbiedigheid ,en waani.
wijsheid; maar het ware eene noodlottige vergissing to
denken dat wij niets dan nadeel kunnen doen, door te
trachten haar mistrouwen voor de wetenschap en ontwikkeling , of schrik voor hunnen invloed op het godsdienstig
geloof - in te boezemen. Wij, beter dan andere menschen,
kunnen met vertrouwen de paden der kennis bewandelen,
want in zaken van volstrekt en altijddurenthgewicht hebben
wij eenen onfaalbaren gids. Daar het ons verheugt geld
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te ontvangen en de gunst te genieten van hooggeplaatste
lieden om ons in ons geestelijk werk bij te staan, hoe zullen
wij bereid -kunnen zijn om de hulp van degelijk afgerichte
en verlichte verstanden te missen, de macht der gedachte
te missen die de onweerstaanbaarste kracht is door God aan,
den mensch gegeven? Zoo wij de godgeleerdheid beschouwen alleen als een stelsel van gekristallizeerde formulieren,
als eene wetenschap die geene kennis van de algemeene
ontwikkeling des tijds heeft te nemen, tevreden met de
oude waarheden op de oude wijze voor te dragen, als slechts
eenen grooten Catechismus, met eene omstandiger uiteenzetting van bepalingen en wederleggingen, berooven wij haar
van de macht om invloed op menschen te hebben die alien
leven met gedachten zoo dringend als het groeien van vleugelen; die te midden der vraagstukken door de nieuwe wetenschappen opgeworpen en op den voorgrond gezet onrustig
geworden zijn en begmnen te twijfelen of het menschelijk
leven niet van zijnen geestelijken inhoud zal geledigd worden.
Alle wetenschappen staan in verband even als alle lichamen
elkander aantrekken en in hunne plaatsen houden : en zoo wij
de veropenbaarde waarheid op doeltreffende wijze hopen aan
te prijzen- en te betoogen moeten wij bereid zijn zulks in het
voile licht te doen dat door de nasporingen en ontdekkingen op
de natuur en de geschiedenis van den mensch werd uitgegoten.
Indien wij het derhalve noodzakelijk vinden stellingen
te verlaten die niet langer te verdedigen zijn, en te midden
van nieuwe omstandigheden nieuwe standpunten in te nemen,
moeten wij gedenken dat, ofschoon de Kerk eene goddelijke instelling is, zij daarom niettemin aan de wetten onderworpen is die de menschelijke dingen veranderlijk maakt;
dat al moet de waarheid dezelfde blijven, zij voor het ontvangen van versche opheldering vatbaar is, en dat, zal zij
levenschenkend zijn, zij steeds opnieuw in het gestel van
elken eenling en van elken tijd moet gewerkt worden.
Aileen dat is waarlijk het onze, wat door ons denken,
bidden en doen aan ons godsdienstig en zedelijk 'even is
aangeeigend. Hetgeen wij slechts voor den vorm bezitten,
is als een kleedingstuk dat zoo gemakkelijk aan kant kan
gelegd worden als het aangetrokken werd. De ziel, evenals
het lichaam, hoeft onophoudend gevoed en verfrischt te
worden, of zij verzwakt en wordt onverschiilig. Aileen zij
die aan de groote fontein van waarheid en goedheid blijven
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drinken,, zijn bronnen van geestelijke macht en invloed. Zoo
kornt het dat, onverlet leerwijze of gang, de beste opvoeding, deze die wij altijd- en boven alles dienden te vierstrekken, degene is die in de ziel eenen onleschbaren dorst
naar kennis en rechtschapenheid duet ontstaan. Wanneer
Onze jongelingen de school verlaten houden zij op zelf
werkzaarn te zijn en worden hulpeloos, omdat wij hun geene
goddelijke ontevredenheid, geen steeds tegenwoordig verlangen naar hoogere _wijsheid en 'waardiger , daden hebben
ingebOezemd. Zullen wij in deze belangrijke _mak verbetering
kannen hopen, zoo, moeten wij beginnen met onze collegien, seminarien., hOogescholen van degelijk opgeleide en
otitwikkelde leeraren te voorzien. Elk , dier teelt zijne soort
de sterke verwekt sterke, de liefhebbende boezemt liefde
in, die blijven groeien wekken in anderen een verlangen
naar onophoudenden groei.
Eene van de , vijf wonden der Kerk; zooals Rosmini
die ziet, is het geringere slag van leeraren aan wie wij
de opleiding toevertrouwen van hen, die de leidslieden; de
onderwijzers en modellen der menigte zullen zijn. Sindsdien
kwam daarin weinig verbetering. Dengenen die leerstoelen
iñ onze onderwijsinrichtingen bezetten ontbreekt het nog
aan' de , beste ,opvoedkundige kennis en , behendigheid, aan
degelijke bekendheid met, de beste wijsgeerike, godgeleerde,
wetenschappelijke en letterkundige gedachten des tijds. Hun
ontbreekt het aan de wijsheid die alleen eene lange en.!
diepe ondervinding des levens kan geven; met weinig ult.=
zonderingen zijn zij nog ontoereikend bezoldigd en zien nog
ungeduldig uit naar den - tijd dat zij eenen anderen werk,
bring zullen hebben. Om den toestand te verergeren is er
eene strekking om de opvoeding der geestelijken tot de
seminaries te beperken, wat eene daling van de ,verstandelijke
en wetenschappelelijke ontwikkeling onder de priesterschap
ten gevolge moet hebben. « De Kerk, zegt kardinaal HergenrOther, « zou haren doodelijken vijanden geen grooter genoegen
kunrieri doen dan met het afschaffen der godgeleerde faculteiten aan de hoogescholen,of met de geestelijke studenten
ervan weg te roepen. » In de dagen hunner grootste macht
achtten de Pauzen het een voorrecht en eene eer de hoogescholen, die een zoo groot deel in het scheppen onzer
Kristelijke beschaving gehad hadden, te ondersteunen en te
beschermen. Wat goed en noodzakelijk was in enen tijd van
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betrekkelijke onwetendheid is nog meer wenschelijk en onmisbaar in onzen eigen tijd, waar de opvoeding de machtigste
faktor in den vooruitgang der wereld geworden is, waar onze
velerhande en immergroeiende wetenschap in Dnze handen
nieuwe en ongedroomde krachten heeft geplaatst tot leiding
van en toezicht over staatkundig, maatschappelijk en huishoudkundig leven.
Daar is thans niets dat niet nagevorscht en besproken
wordt;- niets, of het wordt in twijfel getrokken; niets dat niet
uit elk oogpunt wordt beschouwd. Wij weten veel meer
clan de doctors van Alexandrie Cappadocie, Antiochie, die de
gronden der godgeleerde wetenschap legden ; meer dan de
HH. Augustinus en Hieronimus, meer dan Alcuin en Scotus
Erigena, meer dan de groote meesters van de schoolsche
godgeleerdheid, die met de Kristelijke letterkunde der tweede
en derde eeuwen schier geheel -onbekend waren, die maar
weinig van het Grieksch en het Hebreeuwsch wisten en zelfs
Aristoteles maar zeer onvoldoende kenden, wiens wijsbegeerte
nochtans de grond hunner leering was. De ouden behooren tot
de jeugd der wereld, terwijl wij oud zijn met de wijsheid en
-de wetenschap die de ondervinding, de navorsching en de
studie, de nederlagen en overwinningen van duizenden jaren
ons brachten. Niet alleen hebben wij meer kennis dan zij,
maar wij hebben eenen critischen en geschiedkundigen zin
ontwikkeld (lien zij niet hadden, en die den student een
helderder inzicht geeft van de beteekenis en den inhoud
der Schriftuur, van de ontwilfteling en geschiedenis der
Kerk dan tot dusverre mogelij-k was te hebben. Het ware
nutteloos te ontkennen dat de machtige beweging waardoor
de eeuw voortgestuwd wordt geene bedreiging is voor veel
kostbaars, ja, voor veel van volstrekte- en van levenswaarde. De uiterste waarheid, zegt men ons, is verfoeilijk.
God is een verdichtsel en nauwgezetheid een vloek ; of,
m. a. w., men bevestigt dat niets kan gekend worden dan
wat wij zin en tasten, en dat onze eerste en eenige plicht
is de wereld zoo te vormen dat het ons hier wel gaat,
want daar is geene reden om te denken dat er een ander
en beter leven is. Het Eeuwige is slechts een stroom van strekkingen welks gewoon drijven goed gedrag met geluk schijnt te
verbinden. Geene stem des hemels heeft ooit gesproken,
en de goddelijkste waarheid die wij kennen is die door
het genie uitgesproken. Wij zijn ander de noodlottige slinm
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gering van een werktuigelijk heelal, en de vrije wil is eene
begoocheling.) Daarom wenden eenigen zich tot de aanbidding van, Mammon, en enkelen tot die van de godin der
wellust, terwijI de groote menigte den steun der eeuwike
dingen verliest en doelloos wandelt zonder God en zonder
hoop. Hier. valt de mensch in onverschilligheid en vormelijke naleving; daar volgen zij lichtgeloovig elken verkondiger van een, nieuw geloof. Geene denkwijze is te oppervlakkig of te ongerijmd om volgelingen te winnen; geen
,stelsel te hersenschimmig of te fantastisch om helpers te
krijgen. Evenals de wereld vol is van aankondigingen van
geneesmiddelen voor allerlei lichamelijke kwalen, zoo staan
allerwege menschen op met wondermiddelen voor al onze
staatkundige, maatschappelijke en zedelijke ziekten. Te
midden der algemeene verwarring zijn wij, , gelijk de oude
Grieken, bereid om God toe te roepen ons te komen onderwijzen en leeren. Is het mogelijk het groot, bewogen, verlangend, twijfelend en lijdend leven van den mensch te
beschouwen en geen oneindig verlangen te gevoelen hem
te helpen ? Kunnen wij in ons inn erlijkste wezen geloOven
de woorden des eeuwigen levens te bezitten zonder, als
door eene stem van den hemel, uit onze onverschilligheid
en slaperigheid, uit onze -gemakkelijke tevredenheid met
vormelijke opvoeding en halve kennis gewekt te worden?
Wij behoeven geene' nieuwe godsdienstoefeningen en nieuwe
relikwiekasten, maar eenen nieuwen geest, nieuwheid des
'evens, verlevendiging van geloof, hoop en liefde, verschen
moed en wil om de bronnen der macht vast te grijpen, opdat
wij alle kennis en wetenschap mogen dwingen Christus hulde te
doen en Gods kinderen alien op de edelste wijzen te dienen.Wij
moeten besloten zijn i to werken niet alleen om de dingen
te zien zooals zij zijn, maar ook om ons zelven te zien zooals
wij zijn. Waar zelfcritiek ontbreekt, zij het in eenlingen of
in samenlevingen, ontstaat verval en ontaarding. Zijn er ware
en gezonde ontwikkelingen van leven en leer, er-is ook -een
yalsche en ziekelijke ontwikkelingsgang, waartegen wij steeds
op onze hoede moeten zijn. Rustelooze werkzaamheid is
niet de prijs van vrijheid /alleen, het is de prijs dien wij
voor alle geestelijk goed moeten betalen : en hoe zullen wij
Steeds waakzaam zijn indien het ons verboden is ons zelven
en de omgeving waardoor ons leven gevoed en beschermd
wordt te toetsen. ,Even als het gaan een voortdurend vallen
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en opstaan is, zoo is de vooruitgang eene opwaartsche beweging door dwaling en tekortkoming naar waarheid en zege.
Zooals het verval der rassen, het te niet gaan der beschavingen, de ondergang der staten ten slotte blijken bevorderlijk te zijn aan den vooruitgang der' menschheid, daar
zij niet gansch vergaan, maar jets van hun leven aan degene
die volgen meedeelen : zoo toont ook de geschiedenis der
menschelijke gedachte dat, terwijl stelsels opkomen en verdwijnen, de dwalingen zelven van oprechte en oorspronkelijke geesten, verbonden zooals zij zijn met waarheid, op
eenige wijze aan den algemeenen vooruitgang van kennis
en ontwikkeling medewerken. Alles werkt te zamen voor
degenen die God liefhebben. De daad mag niet van de
gedachte gescheiden worden, noch de gedachte van de daad.
Twijfel wordt niet door algemeeninaking en betwisting te
boven gekomen, maar door te doen wat wij moeten doen.
Het verstand is niet het middenpunt en de ziel des levens;
en kennen is niet het geheele wezen. Het geloof is geen
sluitrede der redeneering. Wij kunnen ons lot niet bepalen
bij de veroveringen van den geest. Wij hebben het vermogen
om te denken, maar onze hoofdwerkzaamheid is te handelen : en daarom moeten wij altijd en altijd op het geloof,
de hoop en de liefde en op het gedrag dat zij inbaezemen
terugvallen, of wij zullen voortgedreven worden in de streken
der zuivere bespiegeling, in eene droefgeestige wereld van
ledige vormen.
Desniettegenstaande kunnen de leeringen van den veropenbaarden godsdienst, in eenen tijd als de onze, alleen
doelmatig voorgesteld bewezen worden 'door degenen die
met wijsbegeerte en wetenschap, geschiedenis en letterkunde
bekend zijn.
Vandaar dat de opvoeding die voorheen voldoende was
het thans niet meer is. De oude geloofstrijd tusschen Katholieken en Protestanten heeft, voor een groot deel, zijne
beteekenis verloren, omdat vraagstukken van een hooger
belang onze aandacht zijn gaan bezighouden. Met het oog
op de critiek, thans op den Bijbel uitgeoefend, hebben wij
er minder belang bij te toonen dat hij geen volledige geloofsregel is dan bij het verdedigen van deszelfs echtheid en ingeving. Het bespreken van zijn leerstellig onderwijs, dat nooit,
zonder een onfaalbaar gezag, bevredigend kan besloten worden, ruimt de plaats voor een ernstiger verlangen om ons
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met den geest en het leven, in die bladzijden ademend,
bekend te maken. Te lang hebben wij, Katholieken zoowel
als Protestanten, ons met het twisten over -teksten bezig gehouden, terwij1 wij van het alteeder, albeminnend Hart van.
Christus zijn weggedreven. Wij waren te vurig om de Schrift7
tuur tot een voorwendsel van onze redeneerini,ren en isetwistingen te maken, en zijn de hefde vergeten, waardoor alleen
de menschen kunnen weten dat wij de volgelingen zijn 'van
Hem 'die voor alien stierf. Men heeft van den Bijbel, als
geloofsregel beschouwd, zooveel misbruik gemaakt, dat menig7
een onzer ons zijn goddelijk gebruik als werk Van gods-`
dienstige opvoeding, van het hoogste, heiligst en gezegendst
leven uit het oog heeft verloren.
Geene enkel menschelijke werken, hoe vroom, god yruchtig, verlicht en diep hunne schrijvers mogen wezen, kunnen
de plaats der Heilige Schrift, der woorden van den Heiligen
Geest zeif innemen : en hoe meer dezê bron van godsdienstige ingeving, zij het door geestelijken of door wereldlijken,
verzuimd wordt, des te meer zullen wij in de bloote vormen
en gebruiken zinken, in eene werktuigelijke' en levenlooze
aanbidding, in casuistische riasporingen omtrent wat al of niet
geoorloofd is, wat tot strekking heeft de geesten in te krimpen,
de gewetens te dooden en ons te doen vergeten dat de menschen zelven zich in zekere gesteltenissen mOeten beviriden
om de sacramenten te ontvangen. Waar zulk een geest voorheerscht, waar religiositeit de plaats van den godsdienst very angt, verliest het geweten_ zijne beteekenis van Gods hoogste
en echtste stem, wordt het karakter ondermijnd, oritaarden
eenlingen en volkeren, en worden zij ten ondergang gebracht.
De prediker 7 houdt op geloofinboezemende, levengevende
macht te hebben en bevredigt zich met het aanprijzen van
ceremonien en godsdienstoefeningen, of met de alledaagschheden der zedelijke sermoenen, onmachtig om woorden te
vinden die uit het diep gte van zijn wezen borrelen, waar
God tot -de ziel spreekt en de door haar uitgesproken boodschap staaft. De groote waarheid, dat de Kristelijke vroom,fieid Vetl meer gevoed wordt door het overwicht van geestelijke
begrippen dan door de oyerheerschmg van kerkelijke personen, bestemt den gang onzer daden niet langer.
net alleen op het altaar, of in biecht- en predikstoel
moet de priester zich als Christus' dienaar kunnen toonen, :
.hij hoeft de vereischte opvoeding en ontwikkeling te bezittea
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om hem tot leider aller geestelijke bewegingen te maken, zij
het voor breeder kennis, meer vrij heid of zachter en reiner
leven. Over welke onderwerpen ook van hooger belang voor
het menschehjk welvaren, moet het yolk geneigd zijn hem
te hooren, even als de menigte rondom den Heiland geschaard,
niet in de synagoog, maar op de zeekust of de heuvelhelling
en in de woestijn, begeerig de woorden des levens te drinken.
Door zijnen steun en medewerking te geven aan de zaak
van de matigheid, van de openbare zedelijkheid, van wet
en orde, door te werken voor het opbeuren der armen,
voor het wegruimen van staatkundig bederf, voor het yer.
spreiden der beginselen van rein- en gezondheidsleer, en
daarbij door het helpen voorkomen van besmetting en pest,
door te tracliten de misbruiken van den schouwburg tegen
te gaau en de teugelloosheid der drukpers te betoomen,
door te streven naar bevordering van goeden wil en.
Kristelijke liefde, met samen te werken met- zijne medemenschen, 't zij hun geloof het zijne is of niet, in waardige
ondernemingen — door dit alles werkt hij met God voor
het welzijn der menschen. Zoo aalmoezen te geven, gasthuizen en toevluchtsoorden te bouwen, de onwetenden te
onderwijzen en de twijfelenden te raden deel uitmaakt van
der Kristenen plichten : niet minder is het hun plicht, met
naarstige vlijt en met taai geduld, de middelen op te sporen
waardoor zonde, ellende er armoede kunnen voorkomen
worden.
De priester toont het best de waarde van zijne sacramenteele macht en gezag, niet door er op te steunen, niet
door de aandacht er op te roepen, maar door niets ongedaan te laten waardoor hij zich tot een waar, edel en hulpvaardig man kan maken ; door zijn ambt z66 te verrichten
dat de menschen in hem eenen volgeling zieii van den goeden,
zachtmoedigen en dienstwilligen Meester ; een kind van den
Eeuwigen Vader, die al-wijs, al-machtig en al-beminnend is.
Hij mag zich iiiet binnen kloostermuren opsluiten, mag zich
niet met eene ontwikkeling en tucht tevreden houden die
enkel godgeleerd en streng zijn : moet zich in de wijde
'wereld begeven als leidsman en voorganger — in de wereld,
getoetst door de denkwijze, beheerscht door doeleinden en
idealen, welke het zijne taak is meer en meer in overeenstemming te brengen met de in Christus veropenbaarde waar
heid en liefcle. Hij moet weten dat wij, om menschen te
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winnen, hen genegen moet wezen; dat wij, om hunne welwillendheid en hun' vertrouwen te verwerven, hen moeten
doen verstaan en gevoelen, dat wij in staat zijn en begeerig
om hen te helpen. Alleen clan zal het gebeuren dat wereldiijken een werkzaam belang in het welvaren en den vooruitgang der Kerk zullen stellen, en het mogelijk zullen vinden
met de priesterschap samen te ,werken aan alles wat de zaak
van godsdienst en beschaving kan _bevorderen.
Als Amerikaansch Katholieke heb ik gesproken over
hetgene van de Katholieken in den tegenwoordigen tijd
vereischt wordt. Dit schijnt mij ook voor de geheele Engelschsprekende Katholieke wereld waar te zijn; want in elk ge-,
deelte der wereld waar het Engelsch de volkstaal is, bestaat
er, althans wat de Katholieken betreft, overeenkomst van
staatkundige, maatschappelijke en godsdienstige omstandig-:
heden. In het steeds zich uitbreidend gebied van het Britsche
Rijk, in het steeds grooter wordende Amerikaansche Gemeenebest, zegeviert de volksregeering; en in al die wijduitgestrekte
gewesten is er, inlet uitzondering, der Anglikaansche Kerk,
die eene tot Engeland behoorende onregelmatigneid is, scheiding tusschen Kerk en Staat ; een scheiding die door hen
welke bevoegd zijn om te oordeelen, als bestendig wordt
beschouwd. Overal is daar vrijheid om te schrijven, uit te
geven, te- spreken, in te r'ichten, en er is geen onderwerp
der gedachte, geen ,werkkring, geen belang die van den
alles-opsporenden adem der vrijheid kunnen afgezonderd
worden. iDeze toestand bestaat; elke invthed handhaaft en
versterkt dien; en voor zooveel als wij vooruitzien kunnen,
schijnt het niet dat eenige aardsche macht hem kan veranderen of vernietigen. Het is een toestand door de Engelschsprekende Katholieken aanvaard zonder stilzwijgend voorbehoud, zonder wantrouwen, zonder verdriet, jets dat altijd
vruchteloos is, en ,het gemeene recht ciat, te midden eerier
a,lgemeene vrijheid, het onze is, heeft in ons eene kracht
van denken en handelen verwekt, die tot 'zegepralen en
veroveringen geleid heeft welke de Katholieken elders in
de wondervolle eeuw die nu einCigt of reeds gesloten is,
niet hebben behaald. Honderd jaren geleden telden de
Engelschsprekenden voor niets in de Katholieke Kerk. Zij
,waren weinigen, arm en onwetend. Hunne vaderen waren
bij het oude geloof gebleven, ten koste van al de aardsche
zaken door de menschen meest gezocht en geliefd.
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Engeland waren zij een handvol, vergeten en vergetend.
In Ierland waren zij door de strafwetten onderdrukt, het
best geschikte der dwangstelstels ooit door de vindingskracht
der vervolgers verzonnen om een yolk te verlagen en te
ontaarden. In Amerika was er een hoopje in de graaf_schappen Maryland en Pensylvania, zonder opvoeding,
zonder invloed, zonder aanzien. Het scheen al even waarschijnlijk date de aanbidding van Jupiter onder ons zou
herleven als dat de Katholieke godsdienst zou herbloeien.
Welk een wonderbare verandering heeft er in de laatste
vijftig jaren plaats gegrepen, — want het is weinig langer
, dat de herleving in de Engelschsprekende wereld begon.
Meer dan een vijfde der bisschoppen die bisdommen besturen
worden thans in het Britsche Rijk en in de VereenigdeStaten gevonden. Er zijn twmtig millioen, of meer, Katholieken die Engelsch spreken. In de laatste halve eeuw hebben
_zij waarschijnlijk zooveel kerken, scholen, kloosters en gestichten gebouwd als de overige twee honderd millioen Katholieken. Zonder twijfel werden er verliezen geleden, maar in
den strijd zijn verliezen onvermijdelijk. Is er dan onder de
Katholieken der andere landen geen afval van het geloof,
geene vermindering van het geestelijk leven geweest ? De wo g tel
des kwaads ligt elders dan in ons eigen land. Toch toont de
geschiedenis der Kerk in de Engelschsprekende wereld gedurende de negeritiende eeuw grooten en werkelijken vooruitgang; en er bestaan goede redenen om te hopen dat wij
zullen blijven vooruitgaan, daar priesters en yolk bezield zijn
met den geest van vertrouwen en moed, van edelmoedigen
ijver en oprechten zin jegens het geloof. Beiden zijn er evenzeer van overtuigd dat het niet mogelijk is het koninkrijk
des hemels te verspreiden en te verdedigen, zoo zij zelven
zich niet onophoudend inspannen om in het licht der idealen
te wandelen, die in de woorden en het leven van der menschen Heiland veropenbaard zijn. Ze gevoelen dat de Kerk
zoowel eene school als een huts des gebeds moet zijn; eene
bron van kennis, wijsheid en macht zoowel als eene fontein
van geloof, hoop en liefde. Ze gelooven dat God in de wereld
is, bereid om diegenen te helpen die zich zelven willen helpen.,
Ze leven met de oude waarheden, terwijl zij onbevreesd wandelen te midden der groote ontwikkeling van wetenschap, beschaving en stoffelijke weelde, er voedsel uit putten en sterkte.
Zij beminnen de gewesten waar zij geboren werden of die zij
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gekozen hebben; ze beminnen Christus en de menschelijkevolmaking, ze beminnen de Xerk die Hij stichtte; en daarom
zijn zij besloten geene moeite te sparen om zichzelven en
hunnen kinderen de beste opvcieding te geven, en zoo hunne
wezens tot hunne voile h6ogte op te bouwen, opdat zij te
doeltreffender voor waarheid en rechtvaardigheid, voor vredeen rechtschapenheid, voor vrijheid en eeuwig leven zouden
kunnen werken. Zij' erkennen, dat de Katholieke godsdienst
eerder een leven is dat moet igeleefd — dan eene leering die
moet onderwezen en geloofd worden; want alleen 'zij die
het leven zoeken in het leven, wier gelooven werken is, wier
hoop blijdschap is en sterkte, wier liefde vruchtbaar is, kunnen goed de goddelijke waarheid begrijpen en omhelzen, die
-Christus in de wereld is komen verkondigen
Mgr.

JOHN LANCASTER SPALDING.

*****AMM
SAMBUCUS NIGRA L , (I) -

Vlienderboom, 't is al verloren,
dat ik, u voorbij geschoren,
henenvare,- in 't snelgerij,
overal ontmoet gij mij;
overal voorbij mij drijven
zie
uw' witte blommenschijven.
's Zomers lange en schoone dagen
schijnen u, met welbehagen,
toevertrouwd; en evengoed
's avonds u de zonne groet,
als des vroegen morgens. Edel
groen zijt gij, van lijf en schedel.
't Moet entwat omtrent u wezen,
met u uit den grond gerezen,
door ons yolk u toegedicht,
dat, voor mij, in 't donker ligt :
iets dat overal uw twijgen
vrijdom laat, en woonStee krijgen.
Overal I 'k En weet geen hoven,
of gij zijt erin geschoven,
eens of anders, bier en daar
staat gij, Vlienderboom, entwaar
bachten 't huis, aanzijds het water
zoo daar iets kan staan, gij staat en I

(I) Uit Guido Gezelle's laatste verzen >>. Worden binnen kort
uitgegeven bij L. J. Veen. Amsterdam.
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't Ovenbuur beschut uw zware
looverschaduwe en 't en ware
versch, ten gronde nieuw gemaakt,
't steenea'huis daar Turk in waakt,
verre niet van 't messingbekken,
Vlienderboom, uw vlerken dekken.
_Om den hoogen essche, in 't wenden
van den weg, .daar 't water, tenden
't hofgat, pier en daar gedekt
met een Brugge, zijwaards strekt,
ringsom de oude mote, schoone
spant ge alweer uw' looverkroone.
Ja en, lieflijk, uit der maten,
is 't, om zien, hoe al uw ,platen
vlakke witheid stijgen op,
trap-wijs, naar den esschentop,,
die daar staat, hij zonder blommen
treUrig, in den wind te brommen.
Vlienderboom, gij schaduwt wielen,
wagenbossen, voor 't vernielen
van de zonne; en 'rneermaals is
't kindervolk een kerremis,
als gij ze, aan uwe Armen, zwingen
luide laat, en liedjes zingen.
Waterspeiten, klakkebossen,
zwartgezu ride beiertrossen,
wijn ddaruit, en zoetigheid,
heengehaald en toebereid,
voor die zien zijn, doen de lieden,
al te male, u eere bieden.
Maar gij waart, in 't grauw verleden,
meer als om de, dienstbaarheden
uwer goedheid," wel bekend
gij waart heilig; u omtrent
biechtte men, te lijzer spraken,
geen ,men wilde onweetbaar maken.

SAMBUCUS NIGRA L.

/

Gij hebt ooren! 't zijn wel Heeren,
in de groote steen, die leeren
dat het zwammen zijn, gedaan
net als ooren, die u staan
om den lijve , maar, zij droomen
ooren hebt gij, Vlienderboomen.
« Ooren hebt ge, maar geen tonge, »
dicht het Volk; « en, wat men dwonge,
menschenmond en zou verraan,
't gene in de oore u is gedaan
diepe, en toevertrouwd. » Nog roeren
hoort me', in 't Dietsch, van zulker voeren.,
Edel beeld, uit vroeger dagen,
blijft maar vast de takken dragen
uwer schoonheid; houw en trouw
naast des Vlamings hofgebou w,
inijgt uw blom' en bezieschijven !
Houw en trouw zal Vianderen blijven.
2 6/6/9 7.

GUIDO GEZELLE.
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Verspreide opstellen, Dr H.-J.-A.--M.

SCHAEPMAN

(Vervolg)
UN godsdienstige studies heeft Sch. hoofdzakelijk in de 3 e en
4e reeks « Menschen err Boeken » verzameld.
Hier ware 't verkeerd in Sth's leven naar een nieilwe
phase van zijn geestesontwikkeling to zoeken.
Hij zelf schreef al in '69 « Onder Gods bijstand zal geheel mijn
bestaan slechts een stempel dragen : de korte belijdenis der catacomben :
Christus, alpha et omega », voltooid door het « Credo in unam, sanctam,
catholicam et apostolicam Eeclesiam (t). »
Dit is dan Sch's levensideaal, van hetwelk ik op de eerste bladzijde sprak.
« La vie est une affaire du cceur zegt Bolo in een voorrede aan
een van zijn schoonste boeken (2) en dat Scliaepman -van zijn leven
een zaak des harten heeft gernaakt, dat heeft hij op een heerlijke wijze
bewezen.
In duizenden prachtige verzen heeft hij zijn Christus, zijn Pans
en zijn Rome bezongen; altijd en overal heeft zijn ' donderend woord
geklonken als de stem van den Heer; van de ontelbare bladzijden, die
hij geleverd heeft op alle gebied, geen enkele, die niet een wapen is
voor den gOeden strijd en die niet het stralende kenmerk draagt van
het « pectus est quQd disertos facit ». Al wat uitgaat van hem, is daad
van zijn hart.
VOOr ,we de twee deelen Menschen en loeken bespreken, gevuld
met schriften over Rome en den Paus, dient een woordje gezeid over
de ,artikels uit' de vorige twee bundels, die om hun overheerKhend
godsdienstige tint geen plants' vonden in de recensie van de letter- en
staatkundige opstellen.
De studie over Schiller dankt haar ontstaan aan een pennetwist
anet -Gunning omtrent de allegorische beteekenis van « der Taucher ».

(1) Voorrede op : Het Lied des Konings.
(2) L'Abb6 HENRY BOLO : Les Agonies du caul-.
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Als inleiding geeft Sch. een paar schitterende bladzijden om te
bewijzen dat het genie niet altijd gansch meester is over zich zelf, maar
in oogenblikken van inspiratie woorden spreekt, door een hoogere macht
zijns ondanks op zijn lippen gebracht.
Tot die woorden rekent Sch. de bekende verzen nit Maria Stuart :
Die Kirche ist 's, die heilige, -die hohe,
Die zu dem Himmel uns die Leiter baut,
Die allgemeine, die kathol'sche heiszt sie,
Denn nur der Glaube Aller starkt den Glauben
Hoe diep een saluade we weer voor den stylist van dit stuk moeten
maken, toch dunkt het ons overdreven aan Schiller's woorden hier
de waarde te hechten van een bijzondere ingeving, gedaan aan 't
voorreclit genie : We hebben hier immers te doen, niet met den zoo
persoonlijk lyrischen Schiller van elders, maar met den dramatist. Geen
Eoogere kracht heeft Schiller hier tot een veelbeduidende bekentenis
genoopt, maar de treurspeldichter heeft eenvoudig, naar de eischen van
het tooneel, zijn heldin haar eigen karakter gegeven en ze volgens haar
katholieke overtuiging doen spreken. Ging men met die thesis der « fine
frenzy Shakespeare ,b. v. studeeren, dan vond men ze duizendmaal
met zich zelf in strijd. Ook buiten he i theater kan bij mijn wete Sch's
theorie met veel aanvangen met Schiller; met Kantiaansche berusting
-toont hij zich in zijn werk hoe langer zoo meer aan zijn puntdicht
ge trou w
Welche Religion ich bekenne? Keine von alien
Die du mir nennst.
Und warum keine? — Aus Religion. (r)
Daarom geven we verder Schaepman volmondig gelijk tegen Gunning, waar deze beweert dat « der Taucher een Selbstbekenntniss
zou zijn, een beeld van Schiller's leven aan het streven naar waarheid
gewijd, waaruit blijken zou dat de dichter — al was hij geen Christen
in werkelijken zin, toch onbewust Christen zou zijn geweest.
In den tijd van zijn ommekeer, ja, heeft de twijfel hem scherpe smartkreten ontrukt, die het duidelijkst in de e Philosophische Briefe van
Julius aan Rafael zijn te hooren ; 't is niet voor niemendal dat hij zijn
markies von Posa in Don Carlos zeggen doet :
Sagen Sie
Ihm, dasz er fur die TrAume seiner Jugend
Soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird,
Nicht offnen soil dem tOdtenden Insekte
Geriihmter besserer Vernunft das Herz
_Der zarten GOtterblume..... (2)

(I) Schillers sammtliche Werke in 12 Banden, Leipzig, Reclam
I" B. S. 248.
(2) Don Carlos, IV" A. 21" Auftr.
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Door eigen schuld heeft de man veel geleden, ook voor hem was
het woord van Fichte waar « Ons philosophisch stelsel is meestal niets
anders dan de geschiedenis van ons hart »(i). Hij meende de rust, die hij
zocht, in 't rationalisrne van Kant te hebben gevonden toes het einde
naderde voelde hij wel dathet wolkerig systema voor zijn gefolterden
boezem niets anders dan een kunstmatige slaapdrank was geweest.....
maar bij die ontgoocheling is 't gebleven.
In zijn bladzijden over Schiller heeft ons Sch. den kamp tusschen
waarheid en logen met meestertrekken ge-schetst
« lietTh i vreeselijk beginsel in den aanvang der zestiende eeuw uitgesproken, als levensbeginsel aangenomen en toegejuicht, had eindelijk
alle kringen des levens dooidrongen en vervuld. Lang had het leven
gekampt en geworsteld met alle kracht, met de hoogste inspanning,
gekampt tegen de steeds stouter voortschrijdende ontkenning, die iederen
grondslag der wereldorde ondermijnde en vallen deed.... » Zoo gaat het
voort, de stoutste verbeelding zich inniger en inniger huwend met de
diepste idee.
Een oogenblik ontmoeten Schiller en Lamartine rnalkander ; maar
over Lamartine krijgen me meer te hooren in het opstel « Moeder
en 'Loon ». De inleiding aan dit stuk, die ons' de begraving verhaalt van
Lamartine's moeder, is een der meest indrukwekkende bladzijden, door
Sch. ooit geschreven. Daarna doorbladert Sch. het dagboek van die
moeder door den zoon uitgegeven. Hieruit spreekt een vrouw zoo
edel christelijk dat Sch. ze met voile recht een heilige noemt. Ach,
had Alphonse naar haar geluisterd, zijn moeder en zijn roem zouden
schooner dagen hebben beleefd!
Liefde en vrede in de Polemiek » is een welsprekend verweerschrift van « het jaarboekje voor de H. Familie voor 1874 » tegen de
protestantsche aanvallen. Boud en stout moet het worden genoemd
Ook kon een hevig antwoor4 in « de Gids niet achterblijven (2).
Een merkwaardige redevoering », noemt Dr Sch. de Universiteitsrede van de Savornin Lohman over het hoogste Gezag.
Hij huldigt het geloof, de beginselvastheid en het onvoorwaardelijk
vertrouwen in het recht, van dezen man, die een hoog en eerbiedwaarr
dig rechterlijk ambt verliet orn als hoogleeraar aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam voor zijn overtuiging in de ores te springen. Maar voor
den anti-revolutionair Lohman is' de Bijbel het hoogste gezag; met
scherpe logiek wordt die stelling door Sch. afgebroken.
En nu de groote strijdschriften voor de Roomsche Kerk in de,
3e en de 4e reeks.
Hier zijn we getuigen van gevechten tusschen reuzenkampioenen..
Want in de, wereld der ideeen zoo wel als in die van de feiten is het

(1) Aangehaald bij BAUNARD Le doute et ses victimes, p. 339..

(2) De Gzds, jrg 1876.
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oorlog altijd maar aan. In vollen wapendos treden de groote gedachten tegen malkander in 't krijt : Aan deze zijde de leer der katholieke
Kerk in , haar blanke trouw aan Christus' Evangelie en in haar wondere
evolutie onder de leiding van den geest 'Gods; aan gene zijde de menschelijke rede met haar 19-eeuwsche wetenschap, schitterend als een
veropenbaring; aan den eenen kant de verklaring van 's Pausen onfeilbaarheid ; aan den anderen kant de vrijdenkerij op weg naar a l'infinie
perfectibilitè de l'homme a.
Vreeselijk bliksemen de zwaarden in de , duisternis van den strijdo
Maar Schaepman ziet a Post tenebras lux ! a Voelt gij het, hoe,
midden onder de physieke rampen, de kwalen en jammeren van krijg
en dood, de zedelijke hergeboorte stil maar krachtig haar werk vervolgt ? Geene eeuw als de onze, in alles wat stoffelijken vooruitgang,
wat den bloei der nijverheid betreft. Het zedelijk leven, helaas, ging
het niet in spot of twijfelzucht, in ongeloof of ziekelijke aandoeningen
te loor ? Maar onder de daverende slagen van den oorlog is de loo–
den klok, die de geestkracht der volkeren overdekte, vergruizeld;
bij het dreunen der bazuinen zijn de sluimerenden uit hun dood..
slaap opgestaan. Vreeselijk vaart het wraakgericht Gods langs de
wereld ; al wat met het kwaad boeleerde, al wat den geest des gezags
verwierp viel of wankelt ten val. Nog zijn al de dingen niet voltrokken,
nog hangen zwarte, zware wolken aan den horizon. Maar helder
schittert op dien donkeren achtergrond de boog met zijne zeven
kleuren, het teeken der belofte, dat de God des levens der menschheid
geschonken heeft. Neen, de dood zal de menschen niet meer beheerschen,
al wordt de maatschappij, waarin zich het kwade, het oproer belichaamde,
het offer des doods. Onverdeigbaar is het levensbeginsel, door den
menschgeworden God in de wereld gelegd, maar onverbiddelijk ook
is de wet des levens : e Quicumque vult salvus esse, ante omnia
opus est ut tencat catholicam fideme
e Over verleden en toekomst der Kerk is een historische bespiegeling, veeleer dan een strijdschrift ; maar dezelfde zending vervult het toch.
Met reuzenschfeden stapt Dr. Sch, van de eene eeuwgebeurtenis naar
de andere over, leder geschiedenisperiode levert haar groote feiten
als zoovele steentjes tot een mozalek, waarin de onvergankelijkheid
van de Kerk in marmeren letters de tijden tart. Lijk het ijzervijlsel
in de natuurkundige proef van 't magnetische veld, zoo komen de
eeuwen zich ordenen om den zeilsteen der geschiedenis :
Gij Simon, Jona's zoon, zijt Petrus, rots der Kerke,
Die 'k als mijn bruid begroet; en wat de Hel ook werke,
Wat krachten ze ook ontplooi, wat stormen ze ook ontloei,
Mijn machtwoord breekt de golf en stilt het stormgeloei

(z) SCHAEPMAN, De Paus.
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Drie groote perioden onderscheidt Sch. in het leven van de Kerk:
-de lijdende, de heerschende, de strijdende. Het tijdperk van Catacomben
en Coliseum; het tijdperk van Charlemagne en St Thomas van Aquinen;
het tijdperk van Luther en Voltaire.
Deze derde periode der Kerk zal misschien in veler oog de minst
schitterende zijn. Toch is zij de meest buitengewone ..... Noch de
mensch, noch de . menschheid vermogen hun hoogste ontwikkeling te
behouden. Naast de laatste trede, die naar boven voert, ligt de eerste,
die naar beneden gaat. Eên oogenblik lang schittert de bloem in
vollen geur en kleur, het groeien en bloeien heeft uit, het verwelken
begint. Een dag lang staat de mensch in zijn voile mannelijkheid,
morgen begint hij grijsaard te worden en ten grave te gaan. Alle
menschelijke maatschappijen deelen in dat lot. Op de hoogste schitkering
volgt het dalen der zon. Eens baren de vorstelijke geslachten den
honing, dan volgen de rois-fainéants. De wet der vergankelijkheid is
de grondwet van het menschelijk bestaan, daar is geen behoud, daar
is geen verdediging ,tegen haar. Aileen de Kerk van Christus staat
boven deze wet, zij is onvergankelijk eeuwig oud en jong.....
Ike opvatting van de geschiedenis door Sch., beet partijdig bij
velen.
'Wat is onpartijdige geschiedenis?'Is het een photographie, waarop
de trekken van de verleden tijden staan geprint met mathematische
juistheid van lijnen, waarop feiten en personen met alle schakeeringen
van licht en donker zijn afgedrukt door , de toovering der zon ; waarop
de stralen uit het hart van dien hemel, die enkel op den jongsten
dag een vonnis spreken zal, — niet komen werpen een aureool voor
het goede en een hellebrand voor het slechte, — maar deugd en
misdaad in hetzelfde lichthad doopen ? Is dat onpartijdige geschiedenis?
Dan is het geen menschenwerk. G,een enkele van ons geslacht heeft
ooit in zoo'n camera obscura een blik molten slaan.
Maar geniale schilders zijn er geweest... Met hun rijk palet zijn
ze gedrongen in de schachten, waar de tijden liggen begraven; en
daar schittert geen eeuwig klare zon` ; op -die grijze mummies viel
enkel, het licht uit hun twee oogen flikkerend van genie, ja 't is
waar — maar toch altijd twee menschenoogen. Voor het schoone
hebben ze in verrukking gestaan ; voor het leelijke hebben ze gesidderd
van afgrijzen het, schoone en het leelijke, zooals zij het zagen. Dan
hebben ze met een hand, bevend van geestdrift of verontwaardiging,
het penseel genomen, en Annales of Discours sur l'histoire universelle
of History's of England geschapen.:.
't Is partijdige geschiedenis.
Zoo heeft ook Schaepman partijdige geschiedenis geschreven...
Maar ik hoor Sainte-Beuve die zegt c Ii faut etre sceptique
pour etre impartial. » De sceptische Goethe verbetert al dadelijk
Aufrichtig zu sein, kann ich versprechen, unparteiisch zu sein aber
nicht. »
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Ik wensch voor de rest dat al degenen, die in Nederland zweren
bij Fruin of Moll, eens bladzijde 74 en 75 mochten onder oogen krijgen
van Morison's studie over Macaulay.
. Godsdienst en Volkswelvaart heet een lang artikel, waarin
Dr. Schaepman met al de kracht van zijn polemisch talent tegen de
Laveleye uitvaart.
De Belgische staathuishoudkundige had in zijn Revue de Belgique van Januari '75 een artikel geschreven, waarin hij tot de
slotsom kwam dat het protestantisme voor de ontwikkeling der volken
gunstiger is dan het katholicisme. Hierop heeft Sch. geantwoord : Voet
voor voet volgt hij de Laveleye's bewijsvoering en maakt door immer
- klemmender betoogen de lauwerkroon van wetenschap en waarheidsliefde los die kliekmannen om de Laveleye's hoofd hadden gevlochten.
Het is onwaar dat bet Katholicisme den stoffelijken en verstandelijken bloei der volkeren belemmert.
Het is een spotternij te beweren dat het zedelijke peil bij de
'Protestanten hooger staat dan bij de Katholieken.
Het is domheid of lafheid het Katholicisme de slavernij te heeten
en het Protestantisme de vrijheid.
Een weinigjen ernst en een weinigjen waardigheid, mijne Heeren,
ook waar het geldt de bestrijding der Roomsche kerk. Het gaat
waarlijk niet aan, haar alles toe te dichten wat u in uw onwetendheid
of in uw haat bevalt. Eerlijke strijd zoo gij kunt, en anders de
kampplaats
Maar de brandende vragen van den tijd, die dan ook de meeste
-polemische bladzijden vullen van de laatste twee bundels zijn : het
Vatikaansche Concilie en de wereldlijke Souvereiniteit van den Paus.
In de merkwaardige inleiding aan de lye reeks en in e Duitsch
land en het Vatikaansche Concilie leven we in Rome de groote
gebenrtenissen van 1869-70 mee, Bij uitnemendheid dit laatste opstel,
toont ons Sch. in zijn voile polemische kracht. Het is gericht tegen
den apostaat Friedrich, en zijn e Tagebuch, wahrend des Vatikanischen
Concils. a Deze geloofsverzaker had gemeend zich zelven een voetstuk
te bouwen met het Concilie te schelden een werk van domheid en
Jezuiterij. Met argumenten die bonzen als plethamers, uit de diepste
schachten van godgeleerdheid en kerkelijk recht en geschiedenis te
voorschijn gehaald, valt onze Dr. den geleerden Friedrich op het lijf.
En als hij ligt nedergeveld, dan snijdt de vlijmende ironie nog door
zijn duizelend oor De groote bron waaruit deze geschiedschrijver
zijn zeggen put is de onbereikbare . Man. a — a Man sagte mir »
« man erzahlte mir a; « man theilte mir mit a — waar men deze
uitdrukkingen ontmoet kan men zich voorbereiden op een lagen trek.
« Man a en e Ich a zijn de twee groote personen in Friedrich's Dagboek. Het zou echter onrechtvaardig zijn niet te vermelden dat eTch
,toch de grootste is der twee. a
Had ik te veel gezeid, lezer, toen ik op een vorige bladnj sprak
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van verwantschap tusschen Sch. en Veuillot ? Voelt ge 't bier niet
«,...Daar is een , goddelijke . ironie, een spottend lachen Gods dat zich
openbaart in Nabuchodonosor gras etend met de runderen. »
Als men ooit een bock , verzamelt uit alle letterkunden met een.
opschrift als « Genie du Christianisme » of zoowat, dan zal men de volgende Nederlandsche bladzij niet mogen vergeten
De weg (er is sprake van Friedrich) is deze. Men gelooft
kinderlijk, eenvoudig, rein. De kennis des geloofs - wordt grooter,
het hart begint warmer te voelen, de geest gelooft denkend en denkt
geloovig. De weelde der kennis vervult de ziel. Ook de kennis neemt
toe, de wetenschap stelt haar wereldruimten open, de verbazing lokt,
de bewondering doet naderen, de geestdrift grijpt toe. Verder, vender die werelden hooger, hooger naar de toppen der bergen, die
alles beheerschen, aan wier voet het heelal zich ontrolt. Is het geloof
verdwenen! Neen ? Men draagt het mede, niet als de dagelijksche spijzer
maar
een toegift, somtijds inkleiner mate genuttigd. Met hoog geheven
hoofd, met trillenden stap gaat men de lichtbaan der wetenschap optSterft het licht des geloofs in dien glans ? Nog niet, maar het schittert
niet meer. Daar ginds zetelt de wetenschap, trotsche Koningin in haar
blauw gewaad met sterren gezoomd, in de wemelende schittering haler
kroon, die dof schijnt bij den glans der ' oogen, trotsche Koningin nu
haar hand den scepter beurt, die banen trekt langs de hemelen en de
diepten der aarde opent voor het licht. En hier gaat het geloof, eder
maar arm, in het witte linnen kleed, dat de vleugelen verbergt, met het
kruis ten last en ten steun, zonder krone, zonder diadeem, — soms
vlecht de zon een lichtkrans om het hoofd.
Wordt men der edele vrouw, die het kind geleidde, ontrouw om
der Koninginne ter wille te zijn? Dat nooit. Alleen laat der Koningin.
haar eere als Koningin. Vasalle zij wie vasalle is. Gehoorzame, wie
dienen moet.
Daar is veel veranderd. Men weet en denkt zonder geloof. Geen
geloof dan in en door de wetenschap.
De strijd ontbrandt. Het geloof laat zich niet bij de hand nemen
en 'ten troon voeren en knielt niet zoo op eenmaal voor de wetenschap._
Gij meent het zoo gemakkelijk te doen, gij he- bt uw vasalle reeds tot
de trappen geleid daar ontplooit zij de vleugelen in den gouden
stroom van het licht, het licht meevoerend als den sleep van haar
En gij blijft alleen met uw wetenschap ! (I)
De wereldlijke souvereiniteit van den Paus!

(I) In naam van zulke bladzijden, vergeven we al gauw aan Dr. Sch...
een oogenblik overhaasting, b. v. waar hem ontvalt :
Hun zwijgen of hun tegenspraak zou een wanklank zijn », bl. 55,.
IIIs d eel.
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Na de noodlottige September-rnaand 1870 schreef de dichter
Wij bidden en wij weenen
Van schaamte, smart en rouw'
Maar door de tranen henen
Weerklinke onze eed van trouw
En waarachtig bij bidden en weenen heeft Schaepman het niet
gelaten. In het Romeinsche Vraagstuk in de Twee Oorkonden »,
zoowel als in tal van redevoeringen, elders te vinden (bijzonder de grootsche protest-meeting te Utrecht '88 en de Rede te 's Hertogenbosch in '95)
heeft hij de gelauwerde overwinnaars roovers en dieven gescholden, de
logen- en bedrogwet der Waarborgen aan de kaak gesteld, Europa haar
iafheid in het aangezicht geworpen en de hulde van zijn gloeiend hart
aan den Pauskoning gebracht. Met Bollandistische taaiheid heeft hij de
rechtsqua.stie doorgestudeerd en doen zien dat 1'Italia una een spotnaam
is, dat de Paus zonder Rome geen onafhankelijkheid heeft, dat, met het
nationaliteitsbeginsel als grondslag van een statenbond, de Kerkelijke
staat een zegen voor Italie zou zijn dat de oplossing van het Romeinsche
Vraagstuk een zaak is van Europeesch belang.
Ook den grooten Gladstone heeft Schaepman de vuist op de borst
gezet, en hem toegeduwd of het t zelfbedrog of ijdelheid was in zijn
Rome and the newest fashions in religion >> en Italy and her Church v.
Met onmeedoogende waarheidsliefde legt hij de zwakke zijde Moot van
dien sterke en toont hij de geroemde veelzijdigheid van diens geest aan
ccii jammerlijke veelzijdigheid van karakter gepaard. De man, die vroeger
zoo schoon jegens de katholieken handelde, dat men hem dwong op den
duur openlijk te betuigen niet tot den schoot van Rome te zijn terug..
gekeerd, diezelfde man treedt nu op met schotschriften tegen het Vatikaansch Concilie en tegen de wereldlijke macht van den Paus. Betreurenswaardige val ! De edele premier van Engeland komt terecht in den
ellendigen club van den Italiaanschen minister Minghetti! Op Gladstone's
eerste libellum hadden Newman en Manning geantwoord. Voor 't laatste
heeft hij met Schaepman te doen. Als met stormrammen beukt Schaepman
Gladstone's vesting en slaat ze tot gruizel : verbitterde hoogmoed hield
er zich achter schuil. In 't voorbijgaan past hij ook den apostaat Von
Schulte eens de maat.
In Judae Iscariotes apologia pro vita sua . komt de beurt aan den
oud-katholieken bisschop Reinkens die in '76 Revolution und Kirche

schreef, en het venijn dat hij sedert het Vatikaansche Concilie kweekte
in zijn boezem uitspuwde in de stelling t De Kerk is de gezworen
vijandin van den Staat. . Eerst geeft Schaepman een schets van de oudKatholieke richting; dan bonst hij Reinskens met mokerslag op moker-

( I) SCHAEPMAN, Nieuwe Gedichten, bl. 13.
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slag den grond in, tot hij terechtkomt in den diepsten hellekring van.
Dante... bij Judas. Eindelijk slaat de goede Wachter nog een blik van
liefde en- trouw op zijn lijdende Moeder... en men voelt in dat slotwoord
al zijn nartebloed koken.
Naast de strijdkreten, de juichtonen. Naast Friedrich en de Laveleye
« de Piusfeesteu te Rome in '69 a, « Rome » ('70), Uit de gevangenis
van het Vaticaan ('73), en « Rome en de Paus ('77).
Van Schaepman's lyrische ontboezemingen op « de Pans a in proza
en verzen bestaat de weerga met ; en met de bladzijden over Rome,
geschreven door St. Leo den Groote, door tierbet, door Veuillot en door
Schaepman, ware een van de schoonste boeken saam te lezen, ooit door
menschenhand geschreven.
Kon het wel anders of hij die het grootsche zoo lief heeft, moest al
wat hij aan geestdrift bezat, doen opvlammen in jubelpsalmen aan dien
Pius, « den koning zijner eeuw a, den koning martelaar, den man van
liefde en den man van' kracht, den man van het Christus-lijden, maar
ook van de Christus-zegepraar. Schaepman's hart zingt zoo lang en zoo'
luid, de feestbazuin klinkt zoo voortdurend schel, dat men wel met
Franciscus zou roepen Satis, Domine, satis! zooveel verdraagt mijn
aardsche zwakheid niet ! Dit gelde echter niet als een grief, want wellicht
kon Schaepman aan ons, kleine menschen, dan antwoorden Hadt ge
een ziel Joannes, ge zoudt er tegen kunnen rusten op de Borst
van den Meesterl
Niet enkel den geloovige valt hier te bewonderen ; hier kunnen alien
zich overtuigen van de kracht die er ligt voor den kunstenaar in de
geestdriftige trouw aan zijn ideaal. Nog geen greintje van dat jongelingsenthusiasm is bij den vijftiger verloren gegaan, nog' geen zenuw verslapt,
flog geen spiertje verlept, nog geen aartje verdroogd ; « Dat geloof en die
hoop en die liefde, schreef hij in '98, zijn bij mij dezelfde gebleven.
Geen jaren, geen vierde of geen helft . van een eeuw veranderen iets
aan deze Bingen. Integendeel, ik gevoel mij ten opzichte van dit' alles
jonger dan in de , dagen der jeugd.
Artisten en artistjes met inspiraties als modegrillen, ziedaar wat
het zegt, op zijn twintig jaar een ideaal te kiezen, staalstoer schietend
met- zijn diamanten wortels in een bodem van graniet, statig stout
zijn eeuwigen top geheven in een emdeloos rijk van hemelblauw en
zonnegloed!
Schaepman's geestdrift is als een golfstroom in den oceaan van
ons koude Nederlandsche letteren. Of is er geestdrift bij de jongeren
misschien ? Hemel! ze moetea meestal nog leeren dat enthusiasm enker
het' kind van de oprechtheid kan zijn !
Het opstel c Rome a is een geschiedenisboek, omgeschapen in een,
hymne. Waar het Rome geldt, schrijft Sch. geen historie, hij zingt ze
met tonen, die bijna van dees aarde niet zijn. Nergens beter dan hier
heeft hij getoond dat Rome de bron is van zijn geestdrift, de zenuw
en spier van zijn kracht, de vlamrnende kern vari zijn liefde, de bloeni
van zijn heerlijke kunst.
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a Rome... nu ik dien naam neerschrijf is het of mid de kracht
tot verder schrijven begeeft. Waren eerbied, liefde en geestdrift hier
voldoende, stond het mij vrij te spreken naar 's harten inspraak, hoe
zou ik een hymne voor U zingen, o Rome, hoe zou ik trachten all
wat de gedachte aan teerheid en stoutheid, de taal aan kracht en
welluidendheid bezitten kan, saam te vatten in een lofzang voor U,
U, de Koningin der geschiedenis. Niet orndat ik U te zeer liefheb,
deins ik terug voor het schetsen uwer beeltenis, maar omdat ik weet
dat mime hand slechts zwak de lijnen zal aangeven, die zoo diep
gegrift staan in mijne ziel, dat mijn woord' slechts flauw den gloed
zal vertolken, waarmede uw aanschouwing vervult.
R ,me, schreef hij elders, Rome is de liefde, die de eerste
liefde is, de oudste liefde wordt en die de jongste liefde blijft, de
eeuwige... .
Vraagt men nu tot synthesis een bondiger teekening van den man
werk dit zij dan als slotwoord gezeid :
« Credo, pugno heeft hij als motto doen printen op de omslagen
van zijn boeken. Voegt men daarbij dat hij die zoo spreekt een man
is van buitengewoon genie en verbazende werkkracht, dan zijn de
groote trekken voor de teekening al aanwezig.
Geloover en strijder is hij uit een stuk. Halfheid is hem een
vloek. Hij zegt met de Schrift Wijl ge noch koud zijt noch warm
zal ik u braken uit mijn mond.
Niemand is meer ultramontaan dan hij; maar — of liever dus —
ge zult in gansch Nederland geen beter vaderlander vinden.
Al zijn sympathieen zijn voor het grootsche. De feiten, die geen
wereldfeiten zijn, tellen niet bij hem. Zijn vrienden zijn de reuzen die
een aardbol torsen kunnen.
Men weet in Holland wat het is, als die man van eikenhout
en ijzer tegen de stroopoppen aanstoot. Hij gaat naar zijn doel, ert
niets of niemand kan hem een duimbreed doen afwijken. Zacht is hij,
niet, en in zijn a col:6re de l'amour krijgt niet enkel de zaak, maar
ook de persoon soms een duchtig pak slaag; want, al heeft hij zijn
Corviniana . begraven, toch gevoelt hij soms nog groote lust a den
boef bij de keel te grijpen, en hem de knie op de borst te zetten; en
terwijl hij met de eene hand den gorge] omklemt, neemt hij met de
andere het gloetend witte ijzer en brandt den bureaulist van Pilatus
een merk op het voorhoofd dat alleen het berouw kan wegnemen.
Hij zou zijn leven geven indien de gestrafte daardoor dien traan van
berouw kon weenen. Maar eerst de straf.
Moet hij strijden, dan is hij echter nooit venijnig, of bitter of
boos; veeleer opgeruimd, vroolijk en zelfs goedlachs. Zijn levensernst
is gekruid met levenslust.
Zijn ontwikkeling als wetenschappelijk man is verbazend. Al de
groote veropenbaringen van het menschelijk vernuft neemt hij op in
uit
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zijn geest ; als wijsgeerig kenner van de geschiedenis zal hij zoo
gemakkelijk zijn weerga niet vinden. Hij heeft een open oog voor de
ontdekkingen onzer eeuw op natuurkundig gebied, maar hij walgt van
haar zedelijke laagheid.
Hoezeer hij ook een man ztj van kenniS, toch is hij eerst en
,vooral enthusiast. Door al wat hij schrijft of spreekt bruist de allesverterende gloed van zijn heilige overtuiging. 't Is doorgaans zijn zaak
Diet, in scholastischen vorm streng methodisch - van atqui tot ergo te
gaan. Uit het stof der boekengeleerdheid haalt- hij met onvermoeide
studie de waarheid op; en dan werpt hij ze de wereld in, gedost in
het stralende kleed van de geestdrift.
Zijn veelzijdigheid en zijn enthusiasm concentreert hij op an vast,
onwrikbaar dosel ; en dat is de kunst der grooten van ons geslacht.
Eenig in ons letterkunde is zijn stijl. 't fs of de taal het voelt
dat die man ijzer heeft in zijn dwingende vuist. Zijn woord geeft juist
en onmiddellijk weer wat hij denkt, wat hij voelt. Iedere aandoening
bij hem heeft haar taal. Zijn stem kan ruischen over onze ziel als
een stroom des levees, of ons voorbijvhegen als de bliksem die ratelend
treft, of ons kinderlijk lustig een lied zingen bij 't plukken van bloemen.
Om officieele taal bekreunt hij zich niet heel erg. Bij 't hooren
meerdere in
van dit oogpunt v,
van : c,onder dit opzicht »,
op de eerste plaats
« passend
den zin van « verscheidene »,
voor « gepast a enz. zal meer dan een schoolmeester in bezwijming
gevallen zijn.
Onmogelijk is het Schaepman te lezen en aan het woord van
Pierson niet te denken « Een stijl fraai te noemen, wekt bij elk
ernstigen schrijver een glimlach. Een fraaie stijl is even fraai als een
fraai geschilderde degen. Een stijl duldt geen adjectief. Men heeft een
stijl of men heeft er geen. , Stijl heeft elk die zijn ,woorden zoo drukt
in het geheugen zijner lezers, dat zij tot hun blijdschap of tot hun
ergenis die woorden niet meer kunnen vergeten. Wanneer dit niet
kunnen vergeten den lezer tot ergenis verstrekt, heeft stijl onder ons
zijn schoonste doel bereikt. Want wij, Nederlanders hebben naar mijn
meening aan niets dringender behoefte dan aan prikk'els, die wekken,
die opscherpen, die geen rust laten. Verregaande onaandoenlijkheid is
onze nationale hoofdzonde. Wat maakt bid ons op, het gebied van
den geest een diepen indruk? Waarvoor kiet men met eenige hartstochtelijkheid partij ? Wij zijn helaas een yolk dat drie maanden lang
een demissionnaire kabinet verdraagt. Deze vlek is uit onze ,geschiedenis
niet meer te wisschen. Indien een Jeremia onder ons opstond zou voor
dezen patriot Berlijn niet de plaats inne,sien van Babylon? » (1)

(I) PIERSON. Wijsgeeriz Onderzoek :

Inleiding.

Prolegomena over Esthetiek,
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In een tijd van zenuwmannekes en neurasthenieken; in een tijd
van eau de Cologne om lekker te ruiken en stalen pillen om zich op
zijn twee beenen recht te kunnen houden ; in een tijd dat men tusschen
Thabor en Sinai wandelen kan met de vraag van Pierre Loti op de
lippen : q Waar is_ nu een restaurant? Ik krijg dorst .; in een tijd,
dat Ibsen koning is en Zola tamboer-majoor, kunnen de werken van
Schaepman voor velen een Bethesda-bad zijn.
Maar wij alien, we kennen oogenblikken waarop de doodsangst
der ontmoediging klauwt naar ons hart; waarop we ons armen in
een kruis over ons borst moeten slaan, opdat we zouden bewaren wat
moeder ons heeft geleerd. Ms men op zijn jongelingsbaan naar 't Excelsior daar zoo ineens vO6r den afgrond der verleiding staat, of als men
tlreigt te vallen onder 't gewicht van gebroken illusies; als men moet
worstelen door de drommen heen om niet te worden meegesleept langs
bier naar den prediker, die het uitgalmt van zijn wetenschappelijken
troon : « Die Erfahrung und die Betrachtung beweisen dasz das Nichts
dem Leben vorzuziehen ist . (I); en langs daar naar de hunkerende
massa's die 't woord herhalen van den kleinen roi de Rome : c Laissezmm jouer dans cette belle boue (2); als men 't geschater der menigte
hoort rondom zich omdat men alleen den moed heeft gelukkig te zijn
— dan geen nood ! zoolang men een traan van liefde en van bewondering
'limn laten vallen op werken als die van Mgr. Dr. Schaepman.
JULES PERSYN.

(I) SCHOPENHAUER.

(2) 't Woord is aangehaald door
van HELLO.

,l' Homme

LASSERRE

in zijn
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BOEKENN1EUWS.
Kulturstudien von Dr. RICHARD VON KRALIK. Munster i/WV
- Verlag der Alphonsus-Buchhandlung, 1900s, Kl. 8 ® 361 bl. fr. 2,50.
Kralik, de Oostenrijksche kunstkenner en geleerde, is ons reed's
door eene rij van werken bekend, die hunne eigenaardige' waarde hebben
wegens hunne gezonde kunstbegrippen ; deze berusten op het stanKlpunti
dat de kunsten als uitvloeisél van bovennatuurlijke gaven moeten worden
beschouwd.
Als voorbeeld daarvan dient het door hem in 1892 uitgegeven
werk Welt-SchOnheit, Versuch ezner allgemeinen Aesthetik (Wien K.
Konegen). Zoo toont hij b. v. aan, hoe zekere, algemeen als zoodanig
erkende schoonheden, na schijnbaren ondergang, telkens zich weder
verheffen en gehuldigd worden en herinnert hoe Shakespeare de ware
kunst betrachtte als een spiegel der natuur van een zeker tijdperk.
Het voor ons liggende werk is geene schildering van tafereelen
des uiterlijken levens van den mensch, maar omvat eene rij van schetsen
uit het gOdsdienstig en wereldlijk bestaan, bijzonder met terugblik op,
het christelijk en sociale leven door de kunst.
Zoo vindt men bier een hoofdstuk Katholische Kultur-aufgaben,
waarin de ontwikkeling der beschaving bij den overgang der heidensche
wereld tot de christelijke met scherpe tonen wordt geschetst ; zoo volgt
eene schets van den tegenwoordigen toestand der katholiek getinte
letterkunde, waarin aangespoord word t tot het zoeken naar de hoogste
en edelste ideeen, ter sterking van onzen schoonheidszin. Over volk§boeken, over de Graalsage, over geestelijke tooneel werken en de toekomst
van het tooneel wordt op geestige wijze verhandeld. Over kerkmuziek
worden de meest gezonde raadgevingen medegedeeld, en eindel ilk een
hoofdstuk aan Die Wiener Klassiker der Munk gewijd.
Kralik, zeif een , Oostenrijker, beschouwt Weenen als het middenpunt van waar, met de oudste tijden te beginnen, de muzikale beweging
is uitgegaan, en als de stad, die zelve oorzaak is geweest dat andere
middenpunten der toonkunst Naar de aloude eer' hebben afgenomen,
of trachten of te nemen.
Na over de vroegste en latere middeleeuwen te hebben gehandeld, vervolgens die van Maximiliaan en Karel V als tijdperk van
muzikalen bloei te hebben doorloopen, treedt de schrijver in nadere
bijzonderheden over de vijf helden der Weener toonkunst : Gluck,.
Haydn (met zijne vroolijke vroomheid), Mozart (e eerst in later dagen »
door den schrijver hooggenoeg geschat), Beethoven met zijnen miskenden
diepzinnigen « humor » en eindelijk Schubert, die de vroolijke natuur
niet aanzag « mit dem derben Auge eines Niederlanders, sondern mit deny
verschanernden Auge des Romantikers, der seine eigene Gefiihle alleni
aufpragt. )
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De schrijver komt tot het besluit, dat een terugkeer tot de eenvoudigheid der toonzetting van Gluck niet uitgesloten is (Gevaert heeft
dezelfde gedachte), want (gelijk Gluck zeide) . die Zeit riecht wieder
allzusehr nach Musik .. De muziek blaast zich te zeer op. . Door
overmaat van middelen, meent de Schrijver, mist men soms het
doel en de ware uitdrukking. . Quod probandum. «De muziek ., zegt
hij, . moet trachten meer algemeen op het geheele yolk te werken,
zooals Tolstoi ook beweert.
La Mutualite en Belgique par ALBERT SOENENS, avec la collaboration pour la partie fiscale de D. PERPETE. Bruxelles, ye Ferd.
-Larder, 1901.
Een hoogst nuttig boek, dat wij in handen zouden willen zien
van al wie in maatschappelijke zaken en inzonderheid in maatschappijen
van onderlingen bijstand belang stellen.
In deze laatste 4 of 5 jaren zijn de mutualiteiten, bijzonder de
ziekenkassen en de pensioenmaatschappijen, als paddestoelen zoo dik
overal opgeschoten, en met hen ook de boeken en vlugschriften die er
over handelen. Wie zich hiervan wil overtuigen hoeft slechts de bijna
volledige boekenlijst te doorloopen, hier gegeven, en bevattende 409
Belgtsche werken. 't Meerendeel echter zijn vlugschriften voor 't yolk
of practische handboeken voor 't inrichten van volkswerken. M' Soenens,
in 't boek dat hij aanbiedt, een uittreksel uit het groot werk Pandectes
Beiges, heeft niets wat de mutualitert aanbelangt willen aan kant latenr
maar de bestuurders van volkswerken zullen bijzonder tevreden zijn
omdat zij hier de princiepen en de menigvuldige rechtspunten die
zich voordoen, zoo klaar uiteengezet vinden. Ook de rechtsspraak aangaande de mutualiteiten is volledig medegedeeld. Zoo zullen het verschil
tusschen de erkende en de niet erkende maatschappijen, de kwestie
der reglementen van inwendige orde en wat zij mogen bevatten, de
kwestie der boeten, de kwestie der getrouwde vrouwen, leden van
mutualiteiten enz., dank zij dit boek, veel beter gekend geraken dan
zij het gewoonlijk zijn. Wij mogen de kwestie der volksapotheken
niet vergeten die duidelijk uiteengedaan is.
De gewone methode der Pandectes belges, hier gevolgd, vergemak-kelijkt veel het gebruiken van dit werk ; indien wij ons twee aanmerkingen
mogen veroorloven ware het dat wij in eene 2 0 uitgaaf wat meer zouden
willen krijgen over de landelijke mutualiteiten die nu wat kort behandeld
zijn; voorts schijnt het ons ook dat schrijver wat veel belang hecht
aan sommige werken. die toch maar van tweede of derde hand zijn.
E. Vl.
Das tagliche Brot, CLARA VIEBIG, roman in 2 deelen, 3 e uitgaaf.
Berlijn, Fontane, 1901. Pr. 8 m.
Deze roman is in Duitschland het boek van den dag en dat is
zeer begrijpelijk. Waarlijk belangwekkend, nieuw en dankbaar is het
thema dat de schrijfster — Mevrouw Kohn uit Berlijn, Clara Viebig
is haar deknaam — heeft gekozen, de ellende namelijk van de dienst-,
bodenwereld.
Een feministische tendenzroman is het werk op verre na niet :
niet haat preekt de dichteres, maar liefde. Het boek is doordrongen
van het innigste medelijden met die arme sukkels, met die vrouwen
die ternauwernood voor jets anders kunnen zorgen dan- voor hun
dageliiksch brood, die zwaar lijden aan geestelijk en stoffehik gebrektegelijk, maar daarom wordt het niet onrechtvaardig voor de meesters.,
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Niettemin bevat de roman voor hen een ernstige waarschuwing. Het
,zich . laten dienen » brengt een zware verantwoordehikheid mee waaraan
veelal niet gedacht wordt ; er is een menschlievende toenadering 'van
noode om de kloof te dempen die thans meer dan ooit tusschen
bedienden yen gedienden gaapt.
Het is de roman van een, of lie` er van twee dienstmeiden, die
van den buiten naar Berlijn komen, en wier lot een verschillende wending
,neemt naar den , aard van hun zeer gelukkig contrasteerende karakters.
De eigenlijke heldin, de arme c Mine », is een der aangrijpendste
en der waarste figures die ooit door de fantasie eens dichters werd
geschapen. En met welke plastische kunst is de wereld geschilderd
waaruit ze stamt en de wereld die zij binnentreedt. Door dit werk,
dat uitsteekt en door het levendige der karakterteekening en door den
zekeren gang der handeling, komt Clara Viebig aan de spits van
Duitschlands schrijfsters wat haar vroeger werken reeds lieten verwa.chten — en zeggen dat ze eerst in 1896 begon te schrijven. Dit
H. BISCHOFF.
boek is bovetidien een liefdewerk.
Van twee Koningskinderen, door OMER WATTEZ. - Delille
1901, 24ste lir der Duimpjesuitgave.
Vooraf eene kleine bio- en bibliographie van Omer Wattez, door
-den uitgever.
Hier hebben wij het met eene tweede uitgaaf te doen, bewijs dat
de idylle Van twee Konzngskinderen bijval geniet.
Het waren twee conincskinderen
Sy hadden elcander so lief,
Sy conden bijeen niet cornea_
Het water was veel le diep.
Wat deed sy? Sy stac op drie .k_eersen,
Als 's avonds het dagelicht sone....
Wie kent niet dit oud gemoedelijk lied?
Men zou haast zeggen dat Wattez het heeft willen uitwerken
't geldt bier ook twee koningskinderen, Bert en Nilde, kinderen van
Zuid-Vlaamsche boeren, zij hebben malkander lief, maar de Schelde
scheidt ze. Wat doet Nilde ? Ze steekt haar lampken aan als ze wil dat
Bert komt.
De ouders en broeders van Nilde zouden deze liever t' huis houden;
boeren achteruit en Nilde heeft immers twee goe amen aan 't lijf.
Maar Bert gaat 's nachts zien Nilde halen, en zoo krijgen ze malkander.
Wattez kan gemoedelijk vertellen, hij doet het in eene eenvoudige
en, twee, drie zinnen uitg( /onderd, in vloeiende taal. Hier en daar zou
men wet wat bijzonderh,,itn willen laten vallen, of sommige-toestanden
minder vreemd aangebracht zien. Zoo het XXV' kapittel,-dat kon wegblijven ; zoo de dompelaar die in den waterput valt (bl. It2), opdat Nilde
op zijn geroep in de deur zou komen, en Bert, die daar al lang stond,
haar toch eens zou zien... Maar dat ,zijn kleinigheden; de lezer zal % ze
licht den schrijver vergeven, deze schrijft zoo gaarne van zijn Zuid-Vlaanderen ; alle hoeken en kanten, wil hij vermelden, en hij is zoo waar, zoo
Vlaamsch.
E. VL.
De Zorg: — Vz*Lf en twintig liedjes ter bevordering van het Werk,
,de Matigheid en het Vooruitzicht, met muziek in noten en cijfers, door
JOZEF DE GROOF-MAST. - Gent, Suffer, 1901. - 1,00 fr.
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Bij bet schrijven van dit boekje had de schrijver zich voor doel
gesteld de deugden van werkzaamheid, onthouding en spaarzaamheid te
doen kennen en oefenen. Ook mogen wij van hem geene hooge dichterlijke
waarde vergen. Meer dan eens klinken de verzen wat zonderling, maar,
laat ons met uit het oog verliezen dat dit geschreven werd voor den.
arbeidersstand. Wat de muziek aangaat, deze is heel eenvoudig en gemakkelijk om zingen. Wij hopen dat de schrijver met zijn werkje veel goed
zal stichten onder de arbeiders.
J. K.,,

Les grandes lignes de l'Economie politique,

par VICTOR

BRANTS, 3' edit. Louvain, Ch. Peeters, 19o1.

Wij plaatsen op dit boek de melding 3 e uagaaf. Een groot deel
der stof werd immers reeds behancleld in drie boeken die vooraf zijn
gegaan Lois et methode de l' economze politique. ® La lutte pour le
pain quotidien. — La circulation des hommes et des choses. Elk dezer
deelen werd tweemaal uitgegeven ».
Zoo lezen wij in de voorrede. Wie met dit lijvig boek (615 bl. octavo)
van den Leuvenschen hoogleeraar kennis maakt, zal wel rap overtuigd
zijn dat hij bier niet enkel te doen heeft met een herdruk, maar met een
nieuw werk.
Prof. Brants schreef het voor zijne studenten; maar zoovelen stellen
hedendaags belang in de staathuishoudkunde dat wij niet mogen nalaten
de aandacht op dit boek te vestiges.
Over beginselen van staathuishoudkunde zijn er boeken geschreven
met de vleet. Het werk van hoogleeraar Brants heeft dit gemeen met
de beste onder hen dat-het met veel methode geschreven is, door iemand
die niet enkel de hedendaagsche toestanden en stelsels kent, maar ook
het verledene, die 9 klaar en onpartijdig de beweegredenen voor en tegen
vermeldt en ecn algemeen overzicht maaJct van zijn studievak.
Aan dit werk echter is eigen dat het geschreven is door een katholieken geleerde, die katholiek is ook in staathuishoudkunde, en weet dat
deze moet onderworpen zijn aan de wetten van godsdienst en zedenleer.
Ce qu'il faut combattre avant tout et partout, c'est la separation de la
vie economique et de la vie morale, cette mensongere independance qui
ferait de Phommeprive? un Chrêtien, et de l'industriel, commercant etc.,
comme tel, ou mammonzste. De cette separation, sont issus les plus Brands
maux.»
Katholieke werken over staathuishoudkunde bezitten we wel, maar
veelal beslaan de punten die eerder van de wijsbegeerte afhangen er de
groote plants. Dit is bier niet het geval. Het bock blijft het werk van
een staathuishoudkundige.
Wij kunnen hier in geen bijzonderheden treden ; wij hopen genoeg
gezegd te hebben opdat onze lezers die in staatshuishoudkunde belang
stellen weten wat zij in 't werk van prof. Brants zullen vinden en gading
krijgen het te lezen.
Eerie bedenking nog : er wordt weinig, om zeggens geene bibliographic aangegeven. Schrijver zegt waarom « Il y a une foule prodigieuse
d'ecrits sur les questions traitees dans ce volume. Les citer tous est d'une
impossibilite complete; et aucun ne s'impose d'une facon absolue. Des
lors, scion nous, c'est aux monographies, aux cours approfondis, aux
cours _prat u es , qu'il faut reserver l'analyse des sources..
Wij meenen dat het goed zou geweest zijn eenige der voornaamste
werken aan te duiden. Het boek van prof. Brants is bijzonder geschreven
voor beginnelingen studenten en liefh-ebbers van staatshuishoudkunde
die zich in dit vak willen inwijden. De nieuwsgierigheid opwekken door
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bet aanwijzen van eeo boek, maken dat de lezer eens ga zien wat een
specialist van dit of geen punt meent, kan, ons dunkens, niet schaden,
E. VL.

Regenboog uit andere kleuren en twintig Vlaamsche koppen
(eerste deel), door HUGO VERRIEST. Gedrukt bij Jules De Meester,
te Rousselare,
'
- Eerw. heer Hu~o Verriest stond, voor lange jaren reeds, op den
voorgrond toen de leerlingen uit de bi-schoppelijke gestichten van
West-Vlaanderen de heugelijke Vlaamsche- bewegzn,-~ in gang zetten,
Zijne rondborstigheid, zijn mild en altijd gehJk- en welgezind gemoed,
zijn helder verstand, zijne heel eigenaardige wijze van bemerken en
sprekeo, hadden hem, vanwege zijne leerlingen van Rhetorica te
Rousselare, een diepe achting en een onbeperkt vertrouwen verworven.
Later trad hij menigmaal in al de steden van het Vlaamsche land
als voordrachtgever op, en verwierf overa] met zijn bekoorlijk woord
den meesten bijval. Schrijven deed hij min; of beter hij schreef meest
in studentenbladen, doch bleef onder een deknaam verdoken, « De
Nieusoe tfjd -» een blad door hem en eenige zijner vrienden gesticht,
heeft hem gedwongen zijn schuiloord te verlaten, en wordt sedert
zijn bestaan, bijna wekelijks, met opstellen van Verriest zijne hand'
vereerd. De twee zoo even vermelde \ boekdeelen, zijn verzamelingen
van eenigen dier bijdragen,
Het zij maar seffens gezeid dat de ,twee werken grooten ophef
hebben gemaakt, en menigen lezer bewonderend hebben do en opzien
naar den schrijver, die het weI ten rechte verdient.
In Regenhoog, schildert Verriest sommige zijner landslieden met
.dewelke hij leeft, en die hij tot in het innigste van -de ziel heeft
doorkeken. Zijn kort voorwoord, een brief aan vriend Ambrosio, legt
.ons klaar zijn gedacht bloot. « Dikwijls, schrijft hij I hebbe ik mogen
bespeuren, door U, hoe ons .aardig yolk vol slapende krachten zit,
vol droomend goed, ,01 wachtend kwaad , vol wordenden vrede, vol
dwingenden spijt, vol lust, vol wee, vol veerdig leven, Ik brenge U
wat ik hier en daar gevonden hebbe en gezien : eenen regenboog;
en hope dat gij hem goedwillig en genietend zult bekijken, »
, 111 het eerste deel van de twinti'g Vlaamsche koppen (bet tweede
is tot heden niet verschenen) biedt hij ons tien mannen aan waarmede hi] geleefd en gewrocht heeft, en in, wie hij, kunstenaar, eene
gedokene, ontluikende of glanzende kunstenaarsziel heeft mogen bespeuren :- Dichter De Bo, Pieter - Busschaert, Karel de Gheldere, Alfons
Vanhee, Eugeen Van Oye, Gustaaf Delescluze, Albrecht Rodenbach,
-Constant Lievens, Renaat Adriaens en Kamiel Watteeuw.
Regenboog en twinti'g Vlaamsche koppen hebben, boven vele andere,
deze verdienste de allergetrou wste weerglans te zijn van eene goeddoorkeken en diepgevoelde werkelijkheid.
RegenlJoog bijzonderlijk is een prachtig werk, Schrijver <neemt
zijne lieden waar hij ze vindt in hunne lompen, in hun armzalig hutteken, op het ziekenbed, op den akker, en beeldt ons zoo net hun
Hjf en hun stap en gansch hunne doening, dat wij, verrast, genegen
zijn te roepen : Ik zie ze, Minder dan aan menig .ander schrijver,
past hem het mistroostig woord dat hij, in zijn eerste stuk, zijne
veder laat ontvallen : « Kom eens hier, Meunier, en duim ze mij
en boetseer ze, zooals gij dat kunt en' giet ze in levend brons. »
Wie -zal o. a. ooit den bedelaar verge ten « die de strate heeft
ingezwolgen? » Is bet niet waar dat hij onuitwischbaar in ons geheu...
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gen staan blijft en daar a, teekent zwart, in zwarte kobberoering, op
den rooden glans der ondergaande zon? .
Daarbij Verriest is eene edele ziel. Waar schoonheid, grootheid,
,ellende, of vrede schuilt, Verriest voelt er meteen de diepe . zindering
van door gansch zijn wezen ; en waar zijn oorbeeld te berde komt,
daar staat het doorgeurd van zijne minnende en medelijdende ziel,
als met wierook uit een heiligdom. Vandaar ook komt bet dat wij
waarlijk weenen over de zieke en overledene Alma; °dat wij de kinderen en ouders genegen zijn, daar waar . Zwarte Armoe woont
en dat wij zelfs Jan Braecke welgezind groeten al komt zijn handel
ni e t altijd gansch overeen met het Recht dat hij anderszins, als ware
't eene Godheid, eerbiedigt.
In een woord gezeid, Verriest is geen dezer realisten die
hun yolk liefst in den modder zoeken en dan ons een onmeedoogend,
walgelijk beeld voorstellen dat ons hert erbij keert ; min nog een
Bier pessimisten (of hoe dat al genoemd?) die eeuwig en ervig
een noodlot over het menschdom hangen, om dit naar ziel en lichaam
plat te duwen, te onteeren, te verkrachten.
Neen ! Verriest is geen bloote toeschouwer van 't menschelijk
spel, maar een overgevoelig hert met snaren voor alle blijdschap, alle
lijden, alle hoop; daarbij zijne schatrijke verbeelding vertolkt die stifle
aandoeningen met een heerlijk zingend en schilderend woord.
Hetzelfde daaromtrent mag van zijne twantig- Flaamsche koppen
gezeid worden. Daar ook heeft hij het beeld van zijne vrienden naar
-de waarheid gevormd en in de genegenste gevoelens van zijn hert
gebakken. Hij is zijne koppen zoo genegen dat bij vreemden,
soms den schijn heeft er lauweren rond te vlechten die zij niet verdienen. Voor dezen integendeel die de bedoelde mannen kennen,
schijnt er niets dan waarheid door die genegene lofspraak.
Het zij enkel bemerkt dat de schrijver, waar hij aan de zielen
roert, soms bij gebrek aan genoegzame zielkunde, soms bij gebrek aan
woorden om kortweR- de afgetrokken begrippen uit te drukken, door
,een overvloed van beelden zijne gedwongene armoede verhelpen wil,
en ons dan wel eens in eene warreling van ' K hoogten en diepten
van a metelooze en openspoelende zeeen
naar eene wel afgeperkte
duidelijkheid vruchteloos laat zoeken.
Doch waar hij ze in hun dagelijksch doen gadeslaat, waar hij
het eigenaardige van hun kunstgeest of van hunne kunstwerken' naspeurt,
daar is hij meester ; en ofschoon zijn breed en goed hert in die
koppen eerst en meest, en uitsluitelijk zelfs, de gaven ziet en gevoelt,
toch schaadt dit gebrek aan schaduwboorden geenszins aan de waarheid dit moet iedereen die de Vlaamsche koppen in lijf en leven
kent, getuigen.
Wat het lezen van dit boekdeel nog aangenaam maakt, is delevensblijheid die er overal doorstraalt. Oude geheugenissen uit het
blij verleden : een feestje, eene spreuk, eene klucht komen als zoovêel vroolijke zonnestraaltjes beurtelings over het tooneel, en doen den
dezer eens welgezind opkijken en meemonkelen met den schrijver.
En welke eigenaardigheid! De opvoeding, de navolgingsgeest, de
betrekkingen, de overeenkomst, zijn zooveel,, oorzaken die in ons
eigen wezen het wezen van andere- menschen -laten binnendringen,
en die onze eigenaardigheid onder een mengeimoes van elders opgeraapte denk- spreek- en doenwijzen versrnachten. Niemand meer dan
pastoor Verriest is van dit bederf vrij gebleven. Hij bemerkt met
zijne eigen oogen, spreekt zijn eigen woord, uit zijne eigene ziel,,
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zoo onvervalscht, dat een regel _van een opstel uit zijne hand hem
bij iederen lezer verraadt. In « de Nieuwe Tijd » b. v. staat niet
een enkel zijner opstellen geteekend, en nochians ieder lezer, zegge
ieder lezer, zal Verriest bij een eerste overloopen -ontwaren. Daarnit
komt 'het -ook dat hij altijd gretig gelezen wordt, zelfs wanneer hij
zijne . gecrystaliseerde gedachten over de kunst andere en nog andere
malen uiteenzet.
Enkele beoordeelaars meenen dat Veiriest de verdiensten van zijneVlaamsche ,mannen te hoog schat, uit een overdreven gevoel van
genegenheid en vaderlandsliefde. Dat meenen wij niet. Zijne mannen
zijn wat ze zijn De Bo, de gemoedelijke dichter, is « geen dichter
van hooge vlucht, neen ; ook geen kkurschakeerder geen dichter die
grootsche wondere beelden\ schiep, in wondere droomen; geen fijne
kunstenaar spelend dat wonder spel van woorden, klanken en mast;
maar, onder hoog verstand, een goed, braaf, gevoelig hert, met innige,.
fijne snaren, die zinderden en zongen in hem, zoo diep en zoo waar ».
Is dat De -Bo niet, gelijk wij hem gekend en gelezen hebben?
Maar ja! indien men denkt dat enkel de hoogvernuften verdienen, zwart op wit, vermeld te worden ; indien alleen de groote
godsdienstige, staatkundige, wereldhervormende gebeurtenissen door de
hand van de kunstenaars mogen vereeuwigd worden ;- dan zijn Regenboog en twintig Vlaamsche koppen twee misbakten.
Maar nog eens dat meenen wij niet. Integendeel wij gelooven
dat E. H. Verriest een goed werk heeft gedaan, wanneer hij deze
echte Vlamingen, die veel hebben bijgedragen door werk en voorbeeld tot het herontwaken var y het eigen leven in Vlaanderen, op
den lichter heeft gesteld. leder wakkere Vlaming moet er hem dankbaar
zijn.
Ten
Ten anderen schuilt -de ware grootheid en schoonheid, de ware
adel, niet dikwijls in de borst van den ongekenden wroeter? Zekerlijk en 't is en, van de groote verdiensten van , « Regenboog » dat
de fijnste vezeltjes van het edel-mensch-zijn in de borst van den
kleine wordt opgespoord, en liefdevol aan de liefde van den lezer
worden voorgesteld.
Ten slotte, twee prachtige boeken die ter eere strekken van de
Nederlandsche letterkunde.

Fond het klavier, Gedichten, door LAMBRECHT LAAMECHTS.
J. Leherte-Courtin, Ronse. Prijs 2 fr.
1k heb zelden een dichtbundel in mijn handen gehouden die zoo
oprecht uitgaf als deze wat zijn hoofding beloofde! Muziek, muziek
en nog muziek ! Trouwens de dichter is een muiziekant, een zeer begaafd
zanger nog wel ; zijn vrouw is ook een kunstenares; zoo, ze zijn' natuurlijk
verzot op muziek. Nu, muziek en pdezij zijn tweelingzusters, zoo
men zegt.
De verzen van L. Lambrechts zijn muziekaal, ze klinken goed, ze
zingen. Verzen als deze, die ik op 't geraak aan opgeef, zijn niet zeldzaarn in Lambrechts poezij
De lispeltongen, van den Zomerwind.
....Maar zelden denk ik aan het nevelkleed
Waarin de zwaan bewoog langs poort en wal,
Zoo stil alsof hij door een sage gleed.

(Brugge).
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In Februari.
Ik hoor een gouden tooverfluit,
Beneden in den appelboom ;
De merel zingt haar eerste lied.
— Voorbij de grauwe winterdroom!
En v6Or het rijzen van de zon
Zingt even luid en even blij,
In 't bottend weiken van mijn hart,
De mei el van de poezij.

Onschuld.
Wie zou die bleekgewiekte tortel
Van liefde en zonde durven spreken ?
Wie zou met zijn besmeurde handen
Die jonge lelie durven breken?
Een sluier op die oogen werpen,
Of koortsvuur in die borst ontsteken ?
Mij dunkt, o, dat ik v6Or haar voeten
Van schande en schaamte zou verbleeken !
Mij dunkt dat ik de Serafijnen
Erbarm ! Erbarm ! » zou hooren smeeken!
Edoch, 't is iechts tegen zijn al te ontwikkeld muziekaal gevoelen
dat ik den dichter wil waarschuwen. Schoone klanken : heel wel.
Maar de gedachten moeten er ook bij zijn. Een zekere onbepaaldheid
van gevoelen en van gedachte mag en moet ik dulden in poezij; immers
poezij raakt al gauw aan 't Oneindige, aan 't Onspreekbare. Maar poezij
werkt toch met woorden, en woorden beteekenen gedachten. En gesproken
poezij en mag nooit zoo verre gaan in 't onbepaalde als muziek, die
bekwaamste taal van 't mysterie.
't Gave_ mij wonder, kon de dichter mij uitleggen wat hij zeggen
wilt in stukjes als : Zeus, Foscarz, Trzllers en Akhoorden, De Paternoster, Siegfried, en nog al andere.
Dan, er zit wat te veel Schwdrmerez in zijn poezij,
Lambrechts is begaafd met een weelderige verbeelding, met een
gevoelig hert en een onbetwistbaren dichtergeest. Maar hij moet zijn
eigen besnoeien. 't Meeste deel zijner gedichten, ik voel dat, staan
beneden zijn kunnen; ze zijn niet genoeg door-leefd, ze zijn te gemakkelijk gekomen. Als Lambrechts wil kan hij een onzer uitstekende
dichters worden, rnaar hij moet de Latijnsche spreuk indachtig zijn : non
multa sea' multuniz.
Laat mij, um een gedacht te geven van Lambrechts beste poezij,
twee stukken aanhalen, die mij bijna volmaakt schijnen.
Onmacht.
Waar vind ik kleuren op mijn dichterscherven,
Om 't jonge bloed, dat in uw wangen beeft,
Om 't zieleschoon, dat in uw oogen leeft,
Op de effen bladen van een boek te verwen.
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Waar vind ik woorden, die niet zullen sterven,
Om uit te spreken wat geen einde heeft,
Den glans te loven, waar geen smet op kleeft
Den lof beginnen is den lof bederven!
Zijt gij de dag, met rozen in den mond ?
De blauwe zee, met perels op den grond?
De sneeuwsprei, pas gevallen uit de lucht?
Gij zijt dat alles en gij zijt veel meer !
Gij zijt een purperbloem, een gouden vrucht, —
Een vleeschgeworden glimlach van den Heer.
Aileen de Dichterscherven bederven mij 't genot van dit sonnet.
Ontginning.
Ik zie de Roomsche; bruingekapte wapenknechten
In de oude bosschen tegen wolf en ever vechten.
Ik zie hen reuzenstammen uit den bodem wroeten,
Door braam en distel waden met gescheurde voeten ;
Ik zie hen,, op hun gladde flikkerspa gebogen,
Door klei en kiezel bxeken, veen en vijver drogen;
Zij rukken, 'zagen, lossen been en_we'der, zwoegen,
Bedwingen os en buffel, zaaien, eggen, ploegen,
Om op de barre gouw een hoekje te verovren
En dat in gouden korengolven om te toovren.
Ook in mijn harte lag een donker woud te groeien.
Wat taaie patersarbeid om dat uit te roeien!
Mijn dwaze trots, als eiken naar de zon gerezen, —
Gij sloegt hem neer en leerdet mij bescheiden wezen;
Waar booze netels tierden tusschen riet en bramen,
— Gebreken, grillers, die mij hedendaags doen schamen;
Verrees een tuin met waterbron en kronkelpaden,
Waarin ge uw deugden wierpt als milde bloemenzaden.
Nu zwem ik in den geur van rozen en seringen,
Nu hoor ik er den nachtegaal kantieken zingers I
Aan al , diegenen die begrijpen en beseffen — hoe zeldzaam zijn ze
eilaas ! bij ons, maar daarom rechts te meer verplicht! welke rijke
Godsgave een opkomende dichter is, zeg ik koopt dien ibundel!
AUG. CUPPENS.

Levenswijding. Drie voordrachten uitgesproken te Leuven
voor bet St. Thomasgenootschap door J.-V. DE GROOT, ord. proed.,
hoogleeraar te Atrnsterdam. Tweede, herziene, druk.
Dat deze drij wijsgeerige voordrachten, die voor onontwikkelden
niet genietbaar zijn, na een jaar . tijds een tweede druk mogen beleven,
dit getuigt zeker voor de kracht van het wetenschappelijk leven in
onze D:ietsche gouwen. Het is ook eene bevestiging van den lof, dien
wij verleden jaar aan de zoo merkweerdige redentrits hebben toegezwaaid.
Overbodig zou het zijn daar nog op terug te komen, nu waarschijnlijk mee'stal de lezers van D. W. en B. het verheven schoone
dier voordrachten zelven hebben genoten.
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Wij hadden den wensch geuit dat die redevoeringen mochten klassiek
worden in onze colleges en seminaries. Inderdaad zou men moeilijk
in onze taal prozawerken kunnen aanduiden die beter geschikt zijn
om, op het einde der Rhetorika, den overgang tot hooge studien
voor te bereiden. Door hunne beeldrijke dichterlijkheid behooren die
voordrachten nog wel degelijk tot de kunst van het woord, maar
door de stof die zij behandelen, grijpen zij reeds in de wijsbegeerte en
doen dezer hooge noodzakelijheid voor de huidige christenen uitschijnen.
Echter konden tegen het klassigkmaken dier kunstgewrochten twee
bezwaren geopperd worden, allebei van stoffelijken aard : het formaat
was te groot en de prijs te hoog. Bij deze tweede uitgave is dan ook
het werk in een handiger, beter meegaand kleedje gestoken. De prijs
is gebracht op r frank, en, naar men ons verzekert, zal voor colleges
en seminaries een merkelijke afslag verleend worden.
Hopen wij dan dat zij, die in het begin van elk schooljaar me
het opmaken der studieprograms gelast zijn, den leergang van Vlaamsche
Letteren met de studie dier meesterstukken zullen willen bekroond zien.
F. DRYVERS.

tiu..-, ‘v.;um mumm,
t
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De Vlaamsche Kunstbode. Juli 1901.
Vrerde bedrijf van Lod. - Lievevrouw-Coopman's lyrisch drama Clod
wig en Clothildis. — De Ruwaard, derde zang uit het dichtverhaal
Filips van Artevelde, door Jan Boucherij. Sprookjes : De Zwaluw,
waarom zij geschapen. weld, Waarom de mulch niet gaan kan, Waarom
alle dieren den kater vreezen, Waarom de hond ziln pels kreeg, Waarom
de kat eerst eet en daarna szch wascht, naverteld door Reins. Styns. —
Vervolg van Aug. De Vreught's schoone studie : Bedrezgde ialen. Van
D. Claes drie bladzijden over Gebruik van het woord ONTSLAG. q Zen
ontslag nen2en ' is niet se de'mettre, waardoor men ook zou kunnen verstaan : iemand in eene vlaag van' verontwaardiging of in eene kwade luirn
iijn ontsla-g naar den kop gooien, als men nog kracht genoeg bezit om
zijn ambt te vervullen ; zyn ontslag nemen is, na volbiachte plicht, bezadigd zijn ambt nederleggen : prendre sa retrazte.
Iets mm ongedwongen dan z/n ontslag nemen is zyn ontslag geven,
aanbieden, indzenen, wat,men altijd mag doen als men door geene verbintenis weerhouden is... Er zijn dus twee gevallen te onderscheiden, en
het Wdb. onderscheidt die min of meer : ,
i. Men geeft iemand zijn ontslag, 't zij wanneer men hem om dringende redenen uit eenen dienst ontslaat, waar hij nog aan verbonden was,.
't zij dat hij, wanneer het tijdstip van heengaan gekomen is, zijnen dienst
niet wil verlaten.
2. Zemand, 't zij .ambtenaar of bijzondere (als b. v. de voorzitter van
eenen velo-club), die, door geene verbintenis weerhouden, niet langer
zijne plaats wil bekleeden, of die, aan 't einde van zijn termijn gekomen,
niet graag door zijne kornuiten zou ontslagen worden of zijn ontslag
krigen, biedt zip ontslag aan, geeft zijn ontslag ».
Uit de Kronzek moeten wij aanstippen wat er staat over de uitvoering
van Godelzeve te Leuven :
. Op 13 Juni werd te Leuven, door de 'zorgen van de afdeeling van
het Davasfonds (dat is niet zoo) het muziekdrama Godelieve, van Hilda
Ram en Edgar Tinel, , ten gehoore gebracht.
, Ziehier hoe het blad Onze Ted deze ppvoering en het werk zelve
bespreekt. e Dan volgt het bekend artikel van Onze rid. Dat Onze Ted
met zijne beoordeeling alleen stond en, de algemeenheid der bladen en
tijdschriften anders oordeelden, daarvan geen woord ; geen woord eigen
beoordeeling; geen woord er over dat Onze Ted zelf in gansch anderen
zin over Godeheve heeft geschreven.
Wiarlijk, Kunstbode, dat is niet Vlaamsch!
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Germania. Juli 1901.
De oorlog in Zuld-Afrika. Een rapport van Boerenzijde. Een brief
van Generaal Smeets aan President Steyn. - Er wordt bijzonder gewezen
op de wreedheid der Engelschen. — Van Herman Obrie een verslag
over de wijding van het vaandel der Vereenzkde Flaming-en te Verviers
den 26n Mei 11. — M. Joksch komt op tegen de Oostenrijksche politiek
in de Balkanen, die, beweert hij, tegenstrijdig is met de belangen van
het Duitschdom. Dit artikel riekt nogal naar 't bekende Los van Rome!
— In dit nummer nog aan te merken een brokstuk (sic) van Reimond
Styns, het uitgaan eener processie op den buiten schetsende, alsmede
de inleiding van een werk van Dr Kuhienbeck : Bzsmark's Reden und
Aussprdche zur Deutschen Rezchsverfassung, waarin met nadruk betoond wordt dat Bismark geenszins voorstander was van 't Imperialisme in _Duitschland, maar de vrije ontwikkeling van al de kleine
Duitsche Staten behertigde.
Tijdschrift van het Willems Fonds. Juli 1901.
Slot van Maurits Sabbe's seer lieve Brugsche novelle : Een Mel
van Vroomheid — Van kap. Van der Veur Een k(jkje in het kolonzaal
Verslag van Nederlandsch Oost-Indie voor het dienstjaar 5899. De
koningin, door den Minister van Kolonien en den Gouverneur-generaal,
bestuurt de kolomen, maar is gehouden jaarlijks aan de Staten-Generaal
een omstandig verslag te zenden van haar beheer en van den toestand
waarin de ko'lonien zich bevinden. Als een bewijs van het belang van
het moederland in zijne kolonien worde hier gewezen op het aantal
naamlooze vennootschappen in 1899 opgericht in Nederlandsch-Indie
en Nederland, voor zooveel deze laatste hunnen werkkring tot Nederlandsch Incite uitstrekken : 86 in Nederlandsch-Indie met maatschappelijke kapitalen van 17 millioen gulden en 40 in Nederland met kapitalen
van 19 millioen gulden. Deze maatschappijen hebben voor doel : handel,
ijsfabricatie, exploitatie van suiker- en cultuurondernemingen, koffiepelling, kalkhranding, veefokkerij, goudexploitatie erz. — Over het Sanatorium van St.-Pot b9 Duznkerke, voor beenderzieke kinderen, eenige
bijzonderheden door A. Vermast. (< Meest al deze kindertjes zijn de
onschuldige slachtoffers van het ongebonden leven, van de buitensporigheden der ouders. Vele van deze ongelukkige schaapjes zijn de kinders
van dronkaards, van gealcoholiseerden of van ..... ontuchtige moeders.*
Men rekent in het sanatorium op 88 °/. genezingen. — Plastzsche Heroprichting van den Pithecanthropus Erectus door Ed. Verschaffelt.
In 1891 en 1892 vond E. Dubois, in het middengedeelte van Java,
het bovendeel van een hoofdschedel, een linker dijbeen, twee bovenkiezen, een onderkies en een brok van een onderkaakbeen. Met deze
enkele overblijfselen heeft hij beproefd eene plastische heropbeuring te
boetseeren der uitwendige vormen van dit wezen nit de geologische
tijden, dat niets anders is, meent hij, dan de aapmensch met rechtopgaande houding. Het is te zien geweest in de Wereldtentoonstelling
te Parijs in 1900, in het paviljoen van Nederlandsch-Indie. Voor den
schrijver van dit artikel lijdt het geen twijfel of wij hebben -hier wel
met den aapmensch te doen. « Door het ontdekken van de overblijfselen van dien overgangsvorm, werd de diepe kloof gevuld die in de
wereldorde den mensch scheidde van de hem het naastbij komende
wezen van het dierenrijk, namelijk van de onthropemorphe of staartlooze apen ! »
De Boer. Oogst 1901.
Dit is wel het belangrijkste numrnp.er, dit jaar verschenen. Benevens
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het verslag der algemeene vergadering, van den Boerenbond gehouden te
Leuven den I Juli 1.1., vinden wij bier ook de redevoering door M r Helleputte, uitgesproken op de feesten van den s Boerenkrijg te Hasselt. Wij,
knippen Suit
c De zending van ons yolk straalt uit al de bladzijden onzer geschiedenis, en zij is : het bewijs leveren van den invloed, dien de getrouwheid
aan den Godsdienst geven kan, om op stoffelijk, zedelijk' en verstandelijk
gebied, de beschaving te verspreiden, tot aan , de uiteinden der wereld;
niet door het geweld, maar door de . vreedzame macht der waarheid.In vrede levende Met al de volkeren, willen wij hunne achting verdienen en de neerstige bie gelijken 1 wanneer wij alle goed, alle waarheid,
't is gelijk van waar zij kome, tot ons eigen goed verwerken, om ze dan
aan alle minder bedeelden te schenken !
Wij zijn het vereenigingspunt waar alle beschavingsstroomen komen
samenvloeien, !de streek waar iedere mensch, onder , welken luchtkring
hij ook geboren zij, zich kan thuis achten. Wij willen op het klein stipje
gronds, dat Gods voorzienigheid ons geschonken heeft, de christelijke
verbroedering_ verwezenlijken, die ons nog voorkomt als een droombeeld,
als eene hersenschim, en waarvan nochtans het geluk des menschdoms
afhangt.
Dadrop wil ons yolk zijne grootheid grondvesten.
DaArom is er vrijheid noodig, met mine zeden en met het aloude
christen geloof.
Deze drie schatten heeft de Boer voor ons bewaard. »
Revue Sociale Catholique, i t Aotit 1901.

begin eener, monographie der eerste Raiffeisenkas van - Belgie, door Em. Vliebergh.
De lezer maakt hier kennis met de omgeving, het ontstaan der
kas en hare werkzaamheden. Aan te merken de wijze waarop, voor
het stichten der kas, de kleine menschen uitgebuit werden door het
huren van koeien. Zij betaalden 3o, 5o, loo ja meer dan loo ten 100
kroos ! De schrijver deelt hier ook 'al de werkzaamheden der kas
mede, aanduidende voor de uitleeningen het bedrag, den termijn,
bet beroep van den ontleener en 'het doel der ontleening; voor de
spaarstortingen, het bedrag, het , beroep van den spaarder en, in geval
de , spaarstortingen teruggetrokken worden, het waarom. — Vervolg
van F. Passelecq's studie ; Presse Ame'ricaine. — Presse Moderne, —
Ook nog in dit nummer een verslag van het uitstapje der Sociêté
d'economie sociale naar de werkhuizen en sociale inrichtingen van
M. Valêre Mabille te Morlanwelz.
La Caisse d'Epargne et de Credit de Rillaer,

Durendal, Juillet 1901.
Georges de Golesco bespreekt, zeer waardeeend, Sainte Godelievevan Tinel naar - aanleiding der opvoering te Leuven. c Si Tinel a
nourri sa pens6e de Pceuvre des plus beaux genies qui l'ont precede,
it ne ' s'en est assimilê que l'esprit et a su se créer un style êminemment personnel, assez simple, mobile et protêiforme, oil la gravite‘ et
la profoncleur de l'art cl a ssique s'allient souvent ,a une grace exquise
et enveloppante, et, que pare la poussêe 'gênereuse d'une flore mêlodique auii luxuriante et somptueuse que nette et pr e cise en son contour....
souhaitons que Godelieve soit mont6e a Bruxelles l'hiver prochain, dans
les conditions de perfectionnement absolument indispensable a, la comprehension de la veritable portêe de l'oeuvre. Et nous pourrons ainsi
saluer de nouveau en Tinel un des plus merveilletix-, musiciens de
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notre époque, une des plus pures gloires de la Belgique comtemporaine. 0
Verzen van F. Sêverin, M. Olivaint en Franz Ansel. Die van
F. Severin zip bijzonder lief. — Fidelin, eene kindervertelling van
G. Rency, niet slecht. Lezenwaard artikel van Arn. Goffin : St. Francois
d' Assise, naar aanleiding der jongst verschenen werken over den Arme
yan Assise. — Rouge-Cloitre, begin eener bijdrage van P. Cuylits. — E. H.
H. Moeller wijdt eenige geestdriftige bladzijden aan wijlen den bouwmeester Jules-Jaak Van Ysendyck; bijzonder ingegeven door de critiek
van Fierens-Gevaert in 't Juninurnmer van Durendal. a Et d'abord,
si je partage absolument son aversion (van Fierens-Gevaert), been legitime
pour la restauration des ruines, que je trouve absurde, je ne partage
pas tons ses principes de restauration. Il est de toute evidence qu'il
faut empecher un monument pas encore en ruines de le devenir. Mais
it y a maniére et maniére de le faire.... Il êtait absolument temps de
restaurer reglise du Sablon. Mais la restauration a l'etat primitif etaitelle possible ? M. Fierens-Gevaert le nie, moi je le pretends. a Voorts
worden verscheidene onnauwkeurigheden in 't aitikel van M. FierensGevaert terecht gewezen.
Revue ecclesiastique. — 3, bevat een artikel van C. M. Kaufmann
over de heilige bron in den tempel van Hierapolis, eene bijdrage tot
de kennis der Christelijke beeldspraak (hier vooral toepasselijk op de
H. Maagd, en anderszins op Christus zelven) en van den Griekschen
roman.
In de Mélanges vinden wij inededeelingen belangrijk voor de
kennis der oud-christelijke letterkunde.
De Arbeid. 3 e jaarg. Afl. To.
Een harteleed, schets van Joh. W. Bakker. — Vervolg van Lode
Backelmans langdradig en zinnelijk Marzeken van Nymegen. — In de
Lente onzer Lzefde door W. Graadt von Roggen. E'en Smart, lieve
vertelling van Frans Holleman.
Neerlandia. Juli 1901.
Te lezen- De taal der Hollandsche wetenschap van A. Kluyver
en Een Belgisch blad (la Flandre libe'rale) over onze taal door prof.
D r Kern. a Uit het feit dat er Hollandsche wetenschappehike mannen
zijn die in eene vreemde taal schrkiven volgt niets hoegenaamd tegen
het gebruik van 't Nederlandsch als taal van 't Hooger Onderwijs. Zia
is dit in ons land, en te durven beweren dat zij' als wetenschappelijke
taal achterstaat bid Fransch, Duitsch, Engelsch, of welke andere taal
ter wereld ls zotteklap.
De 'Katholieke Gids. Augustus 1901.
Het Scheppingsprobleem naar het Duitsch van prof. D r Wilhelm
Waagen. Het s1( a luidt : a Met alleen bevredigt het scheppingsverhaal
(der Genesis) sedei't duizenden jaren het jeugdig gemoed zoowel van
ieder in het bijzonder als van de volkeren die zich nog in hunne kindsheid bevinden en schenkt het hun de kennis der hoogste waarheden,
maar ook is de geleerde na tientallen van eeuwen gedwongen te erkennen,
dat het scheppingsverhaal gegevens bevat, welke door de moeielijkste
studien op x elerlei ander gebied slechts kunnen bevestigd worden. 3,
— A.-J. Oostdarn hekelt duchtig Eene Roomsche _ her, het boek verzen
van pater Van Kerkhoff, in de N.-Nederlandsche Kioniek van D. W.
en B. van Juni II. breedvoerig besproken. Zijne kritiek, schrijft hij,
zij aangeboden a als een welgemeende aanvulling op het mooie Warande.
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artikel, » — J. H. S. begint eene ontleding van Schaeprnan's Aya Sofia
om te toonen hoe de jongeren Schaepman als dichter niet naar waarde
schatten. In den maconnzeken ban door Hein de Jong, waarin
de schrijver toont hoe hij de vrij-metselarij heeft verlaten en van 't protestantisme tot het katholicisme overgegaan is.

Ons Tijdschrift. Afrikaansch familienblad 1901, nr VI.
Sedert een heeler tijd staat er weinig belangrijks te lezen in dit
Zuid-Afrikaansch tijdschrift, In dit nummer zijn enkel aan te stippen
de doodmare van prof. D r Bellaet t Spruyt, leeraar in wijsbegeerte aan
de hoogeschool te Amsterdam en het slot van Mt den Ouden Ted.
De belegerzng van Mozambique door de Hollanders.
Vragen van den Dag. Augustus 1901.
Van Dr H. Blink beschouwingen van Graanproductze en Graanhandel . Argentina met zijn deugdelijken bodem, belooft in de toekomst
nog veel voor den korenbouw, daar groote vlakten der Pampa's nog
ongerept liggen. Hier is b,etrekkelijk nog veel minder goede grond in
beslag genomen dan in Noord-Amerika. Ook de Vereenigde-Staten van
Noord-Amerika hebben nog veel ,ongecultiveerd land; nog 249 millioen
H. A. staatsland liggen uitgemeten, om verkocht te worden, doch zelfs
uit de officieele berichten blijkt het dat het beste land reeds in bezit
is genomen. Zoo zal Amerika in nog langen tijd de korenleverancier
der aarde blijven, en de prijzen op de korenmarkten beheerschen.
Ook de invloed van Siberie op de graanmatkt zal grooter worden »...
t_,Volgens berekemngen zou op de graanbeut s van New-York wel 36 maal
zooveel graan verkocht en gekocht worden dan er feitelijk wordt geleverd. »
— In dit nummer nog eene lezenswaarde studie Het Nzeuwe wereldrilk van den Australzschen Statenbond. Vrdeger bezaten Ceder der
verschillende kolonien : Nieuw-Zuid-Wales, Victoria, Queensland, / ZuidAustralie, West-Austrahe en Tasmanie, eene eigene staatsinrichting met
een Hoogerhuzs en: Lagerhuis, een eigen verantwoordelijk Mznzsterie
en een Gouverneur benoemd door de Engelsche kroon, aan 't hoofd
der, regeering.
De Staatsorganisatie van den nieuwen bondstaat Commonwealth
of Australie die 7,627,897 vierk. K. M. beslaat en rond de 4 millioen
inwoners telt, komt op het volgende neer : Aan het hoofd van den bond
staat de Gouverneur-generaal genoemd door de Engelsche kroon en
bijgestaan door een ministerie. Het parlement bestaat uit een Senaat,
waarin elke kolonie 6 vertegenwooidigers heeft, rechtstreeks door 't yolk
gekozen, en een huts der Volksvertegenwoordzgers, bestaande uit een
afgevaardigde per 50,000 inwoners van (Ake kolonie.
Kiezers zijn alle mannen, 21 jaren _oud, die drie jaren in het gebied
der Commonwealth gewoond hebben, Bitti , ch onderdaan zijn, in
Au'stralie geboren of sedert, vijf jaren genatutalrseerd zijn.
Als de Gouverneur-genetaal- zijn veto tegen een door beide Kamers
aangenomen ontwerp uitspieekt, is een beioep op de Brit'sche ktoon
toegelaten. In de afzonierlijke kolonien, die nu Staten heeten, blijven
de gouverneurs en de hooger- en lageil,uizen bestaan, maar hunne
administratieve en uitvoerende macht is t Lperkt. De belangrijkste vraag
met betrekking tot het - buitenland, is de handelspolitiek die de nieuwe
bondstaat, zal volgen. In de kolonien zijn de toltatieven tot hiertoe
verschillend geweest,: Victoria was beschermgezind, Nieuw-Zuid-Wales
huldigde de beginselen van den viijhandel. Onder de kolonien zal
nu de handelsvrijheid bestaan ; maar de bond heeft geld noodig en
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zal daarom inkomrechten heffen op vreemde voortbrengselen. 3/4 van
-den handel met Australie is nu in handen van Engeland; het moederland zou er onder lijden, ten ware men differentieele rechten ten
gunste van Engelands handel invoerde, zooals Canada heeft gedaan.
Engelands politiek streeft daarnaar. De handel van Engeland gaat
achteruit om plaats te maken voor dien van Duitschland en NoordAmenka. Daarom zoeken de Enge)sche staatslieden heil in een tolverbond met hunne kolomen.
Dl. 56, afl. 5.
Studién.
C. Wilde vervoordert zijne geschiedkundige studie : Napels vddr
lou jaren. .Ferdznand IV en de Napolztaansche RepubheZen.
Over het ontstaan van het Episeopaat ontleedt P. Albers twee
onlangs verschenen boeken, 66n in het Duitsch van Stanislaus v. DunenBorkowski, S. J., en een in het Fransch L' Orzgzne de l'Episcopat, dissertation presentee a la facultê de Thêologte de l'UniVersitê de Louvain
pour l'obtention du grade de docteur par l'abb6 Andre Michiels, professeur de dogme au Sêminaire de Malines (Louvain, Van Linthout),
De bespreking van het werk onzes landgenoots sluit P. Albers in dezer
voege
Na dit overzicht herhalen wij volgaarne dat het weik van Dr.
Michiels de hoogste belangstelling verdient. Het geeft in elken regel
blijk van 's schrijvers onverdroten werkzaamheid. In een stof, waarover
zóó veel en in zoo vetschillende richtmgen is geschreven, zal wellicht
mentgeen in enkele punten anders kunnen denken dan Dr. Michiels.
De katholieke geleerden zullen hem echter dankbaar zip], dat hij aan de
effenirig van den vveg, die door de geloovige richting altijd meer als ,'e
ware werd erkend en afgebakend, met jeugcbge kracht heeft gewerkt.
Het pleit voor 's schrijvers scherpen blik, dat hij bid en talent niet
verspilde om een nieuw systeem uit te vinden; maar dat hij in de richtmg,
door mannen als Duchesne en De Smedt reeds ingeslagen, de ware oplossing van het vraagstuk trachtte te vinden ; dat hij de bewijsgronden vermeerderde en de reeds gelegde grondslagen door zijne groote eruditie
versterkte en bevestigde
Eene nagelaten studie van wijlen A. Van Gestel handelt over Seger
van Brabant, den doorluchtigen leeraar die te Parrs doceerde in den tijd
van St. Thomas van Aquine, door Dante in den hemel geplaatst en
genoemd wordt het onsterfelijk hcht En nochtans is dat licht uitgestorven vermits er van zijne werken weinig tot ons gekomen is, zoo
weinig zelfs dat men niet' met zekerheid weet of men met eenen rechtof valschgeloovige te doen heeft. Volgens sommigen zou hij op sluiksche
wijze de dwalingen van Avert tegenover de leer van St. Thomas
hebben houden staan. A Van Gestel toont echter dat die beschuldiging
op geene ernstige gronden steunt en dat , hiertoe niets afdoende tegen
Dante's heerlijke getuigenis, in den mond van St. Thomas zelf gelegd, is
ingebrabht.
Th. Ermers steekt den draak met B. Tydeman, volgens wien de
H. Ignatius zijne Geestelijke Oefeningen uit Muzelmansche of Moorsche
bron geput zou hebben.
De Qids, Augustus 1901.
Verzen van , Helene Lapidoth-Swarth. — Prof. R. C. Boer
bespreekt Laboremus van Bjornson dat hem voorkomt . nauwelijks
eene breede bespreking waard te zijn
A gzd, a gid (geve God) dat BjOrnson, voor de zin hem velt,
nog eens terug moge komen van de tooneelschrijvenj, waarvoor hij
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geen aanleg heeft, en die hem geene blijvende lauweren maar slechts.
voorbijgaande volksgunst inbrengt, en, ons nog eenmaal gelukkig mogemaken door een product van zijn wonderlijke gave der vertelling, min
heerlijke nalveteit, zijn eenig lyrisch talent. > — Over Borneo, een
artikel van J. F. Niermeyer, naar aanleiding van Dr G. A. F.
Molengraaff's boek Borneo-Expedztze. Geologische Verkennzngstochten
in Centroal-Borneo. Instantane's uit - den Zuid-Afrzkaanschen
Oorlog door jhr. - C. G. S. Sandberg, recht aardig. — In wetenschappelijke beoefenzng der moderneletterkunde, methoden en problernen
onderzoekt prof. van Hamel de vraag naar het wetenschappelijk karakter
van de geschiedenis der letterkunde. « Zoo wij dan, ten slotte vragen,
waarom, en in' welken zin, de beoefening der moderne letterkunde
een wetenschappelijke arbeid kan wezen, dan moet het antwoord
luiden
omdat zij, ernstig opgevat, het karakter behoort te dragen
van een hzstorische, een phzlogogzsche en een, zzelkundzge studies.. a
Reeds twee malen leidden onze_ beschouwingen over dit onder:werp tot het aanbevelen van collectzeve studze. Wij noemden toen,
als wenschelijk apparaat een-_groep van leerstoelen, om een centrum
methodisch en sympathetisch gerangschikt. Thans wigs rk, vooral met
het oog op de jeugdige beoefenaars van dit vak, op een --anderen
vorm van collaboratie het stichten van zoogenaamde « seminaries a.
'En ik bedoel nu niet zoo zeer bijzondere seminaries van Romaansche,
Germaansche, Slavische philologie, al acht ik deze, voor speciale , vakmaar een algemeen . Semznarze voor
studie, van hooge waarde,
lettdrkundzge studzèn zooals er; een jaar of 'wat geleden, te Brussel,
onder de hoede der € Universite libre a, een is tot stand gekomen.
Niet alleen der eigenlijke kweekelingen der Universiteit, Maar ook zij
die het geweest zijn en met Naar in contact zijn gebleven of gaarne
-blijven willen, zouden, in - zulk een kring, voor hun werkkracht en
hun studien een plaats kunnen vinden... - Natuurlijk zal zulk een
letterkundig seminarie in aanraking moeten blijven met de historische
taalstudie, met de algemeene beschavingsgeschiedenis en met de moderne
zielkunde. Bovendien zal het, om het voile leven in zich op te nemen
en het oude door het nieuwe te leeren begrijpen, het levend contact
met de kunstenaars zelve gaarne zoeken. a Van G. H. van Waveren,
Nationaal landbouwbelang- en klezn- beariyf. Schriever besluit dat het
klein landbouwbedrijf,-, (minder dan 7 1/2 hectaren) met wenschelijk
is voor Neerlands welkin. De groote reden die hij inbrengt is dat
het klein bedrijf niet zoo goedkoop zou voortbrengen als het groot.
Deze stelling is geenszins bewezen. Integendeel, de onderzoekingen,
deze laatste jaren in Duitschland gedaan door Stumpfe, Auhagen.
Schulte, Luberg en von -Kalten bewijzen gansch 't tegenovergestelde.
— Vervolg van Dr. Byvancks studie : Dorus' droefhea. — Ve/rzen
van Frank van Maerle.

Caecilia, 13, geeft Kunst en kritzek, van H. v cotta : «-twee dames,
die het maar hoogst zelden met elkaar_ kunnen vinden a. Beter is het
opstellen te schrijven van algemeen kritischen aard, maar , het publiek
wil « alleen de persoonlijke recensies
Nederlandsche Spectator, 26-29.
27 bespreekt Fahrten and , Traume deutscher Maier en de nieuwe

uitgaaf der Gedzchten van den Schoolmeester met gekke verzen
en « malle teekeningetjes a. Aangekondigd wordt de bijeenkomst
der Association voor wetenschap en kunst te Glascow te houden. lit
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26 en 28 bevindt zich jets leerrijks over het Forum Romanum van
Pasquinelli, en over de meubelzalen van het Louvre, door Johanna
de Jongh. 29 bevat lof van Philippe Zilcken's Souvenirs opgedragen
aan Alidor Delzant. Uittreksels van Kalff's Jacob Cats :een gewooil
mensch, met aangeboren zinneliikheid, in toom gehouden door een
ietwat schroomvallige voorzichtigheid... met de hoop op een nog beter
leven (J. Koopmans).
De Katholiek. a Vervolg over Windthorst door Jansen. —
De H. Kruzsweg door V. d. Loos; hierin wordt aangetoond wat
zijne geschiedenis is, eerst sedert de 16 e eeuw is zij voltooid ; zij
hangt natuurlijk samen met de pelgrimstochten naar het Heilige
Land. — Pater van Hoogstraeten handelt over P. C. Hooft; hij prijst
de verdienste van Stoett's uitgave. Hooft is a een man van talent, rnaar
niet van scheppend genie a. Zijn a Reisheuchenis a is een a schraal
clagboek a. Het a ideale a van Hooft verheft zich zelden boven de
aarde, a zijne verdraagzaamheid sprint voort uit gemakzucht a en
zijne a liefdepoezie . wordt azelden geadeld door een zuiver christelijk
gevoel a.
Tijdschrift v. het Kon. genootsch. voor Munt- en penningkunde. — 2 en 3 bevat eene menigte bijzonderheden betrekkelijk den
Boerenoorlog en de hulde aan Kruger in verschillende landen bewezen.
Verder bevatten deze afleveringen -aloude bisschoppelijke gedenkpenningen van Utrecht en Bouwstoffen voor eene geschzedenis van het geld.wezen, zoowel in Belgie (Henegouwen, enz.) als in Noord-Nederland.
Nr. 2 bevat daarenboven een schoon portret van den zeeheld Piet
Hein en eene gravuur der zeventiende eeuw; voorstellende -den slag
bij de Duinen in 1639.
Stimmen aus Maria Laach, 6.
Wij vinden hierin een hoogst merkwaardige studie van St. Beissel
Deutschlands dlteste Gotteshduser. De 'schrijver zoekt naar de sporen
der oudste godsdienstoefeningen, te Bourges nog in de zesde eeuw,
te Trier, enz. in bijzondere huizen gehouden. Ovengens stamt de
oudste kerk van Trier uit de 48 eeuw n. Chr. De schrijver wijst rop
de oudste sporen van den cultus in Beieren. Onder den invloed der
studie van ,het Romeinsche rijk kwamen de oudste bedehuizen tot
stand, b. _v. de baziliek van Clermont, uit de zesde eeuw. Weldra
werden de hoofdkerken kruisvormig en met geschilderde glazen voorzien, gelijk onder andere te lezen is in het leven van Eligius. St. Gereon
te Keulen vertoonde de heerlijkste mozaieken ; in de 7e en 88 eeuw
verrezen atom nieuwe kerken, zoo van Steen als van hout.
Das litterarische Echo. Augustus 190i.
Theatrokratie sand Stzlwirrnzs, bittere klacht van Karl Strecker
dat de theaterliteratuur in Duitschland alle andere verdringt ; dat theaterbestuurders uit goede romans en novellen theaterstukken a snijden a die
weinig of mets beteekenen. An dem tibertnebenen GOtzendienst, dem
Kniebeugen vor dem groszen Moloch Theater, hat aber die heutige
Tagespresse eine schwere Schuld. De dagbladen drukken gansche kolommen vol over armtierige theaterstukken; over andere letterkundige werken blijven ze stoma Das eine bleibt heute unvernickbar im Vordergrunde
ruhiger Betrachtung stehen wir leben im Zeitalter des Theaters, der
Aeuzerlichkeiten, der Pose, des Plakates, der groszen Worte... In
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der Litteratur aber gehen Theatrokratie and Stilwirrnis Hand in Hand.
— A. Brunneman wijdt eenige geestdriftige, al te geestdriftige bladf
zijden, aan Anatole France, in Duitschland minder Lekend wegen
seiner Anspielungen auf Zeitverhaltnisse, die eine grosze Kenntnis der
sozialen und politischen, Kampfe in Frankreich voraussetzen.
Der Katholik. juli. Mainn. 1901.
Die formelle Scho'nheit der Parabelen des Hernn door V. Schafer.
De parabelen berusten op het vergelijkende neven elkander stellen van
't zinnebeeld en de daardoor beduide afgetrokkene zaak. Elke parabel
drukt eene natuurwaarheid uit en daarin ligt hare schoonheid.
Randglossen zii Prof. Harnach's Schrift : . Wesen des Christen/hums scherpe kritiek door Dr Adloff.
Reform der Moraltheologze : antwoord op een artikel dat beweert
een onderscheid te maken tusschen de a hasnistische » en de a scholastische methode van St. Thomas a om de eerste te verwerpen en
de tweede aan te nemen.
Die erwerbsarbezt in den Werken des Thomas van Aquino door
Dr Hilgenreiner : legt met menigvuldige uittieksels zijner werken klaar
',de gedachte van St. Thomas daarover uit.
Das Vaticanische Cenci' und der sog. CulturkaMpf in Preussen-;
vertelt het lijden der katholieken a de Meiwetten, de pogingen van
Paus Pius IX bij de keizer om ze tegen te houden, en de eindelijke
nederlaag van het Staatsbestuur. a
Revue des deux Mondes, 15 Juillet 1901.
La conception de l'histoire dans Tacite, door Gaston Boissier.
« Avec ses defauts et ses qualites, grace a la saisissante beaute des scenes
qu'elle decrit, au souci qu'elle a de la simplicite, de Pharmonie, des belles
proportions, de la perfection de la fot tne, a la part qu'elle fait a la morale,
au soin qu'elle prend de peindre le moires possible des etres d'exception,
et, en grandissant ses personnages, de leui laisser ce fond commun d'humanite qui fait qu'ils restent en communication avec nous, et que, tout
en dominant la fouls de leur haute taille, ils marchent au milieu d'elle,
on s'explique comment elle s'est trouvee etre 'un admirable instrument
d'education. Depuis la Renaissance, elle a eleve toute la jeunesse du
monde civilise. On nous dit qu'en ce moment le charme est iompu et qu'on
s'eloigne'd'elle. Je ne suss pas sib- qu'on ait raison de ,le dire, et je doute
que nos jeunes gins' snient devenus aussi insensibles qu'on le pretend
aux beaux resits de Plutarque et de Tite-Live, qui ont emu leurs pores.
Ce que je sais, ce que je puis , affirmer, c'est que le jour on l'histoire
ancienne aura disparu de n ,s ecoles, it y manqueta quelque chose. » — Te
lezen van Emile Olivier, Napoleon II1 et Bismarck en Pologne, alsmede
van Alfred ,Fouillee het doorwerkt artikel : La morale socialiste. --- Cdies
et ports francais de la Manche, Le Nord de la Bretagne el hi Cotentin
door Ch. Leutheric. — Klinkende verzen van Francois COppee, La Cloche
du Faubo >rg. Van Rene Doumic een lezenswaard overzicht : Les derniers,
travatix de la psychologze collective. Wij knippen hieruit : a Ce qui est
vrai d'une multitude, Pest meme de reunions qui ne meritent pas, a proprement parler, l'apPellation de foules. Presque toujours une assemblee
est moires Intelligente que ses membres, un conseil de .guerre moires que
les generaux, un jury moins que les jures. Si tot que les hommes sont`
reunis, le niveau intellectuel s'abaisse; voila au moms une particularite
qui prete a la meditation a.
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Etudes. 5 juillet.
A la recherche d'un anatre.
Hippolyte Martin, S. J.
De godtergende triomfzang door enkele stafdragers der zelfoht-wikkelingsleer voor den Pithecanthropus erectus aangeheven noopte
den schrijver te onderzoeken 1) welke houding- de Evolutiemannen
doorgaans ten opzichte der spiritualistische godsdiensten aangenomen
hebben; 2) in hoeverre de katholieke godsdienst met de Evolutieleer
kan verbroederen ; 3) de wetenschappelijke stevigheid van de grondvesten, waarop ze dat stelsel gebouwd hebben. De antwoorden luiden
achtereenvolgens
I) Al de materialisten sluiten zich bij de transformisten aan doch
niet het omgekeerde.
2) Bij zooverre men eenen scheppenden persoonlijken God en
de onsterfelijke ziel niet wegcijferd.
3) Wij staan voor eene loutere hypothese.
Suggestion door Lucien Roure, S. J. Zoowel in extra-hypnotische als hypnotische toestanden werkt de suggestie in op geest en
wil, met ze aan een enkel ingedreven gedacht gebonden te leggen.
Les mzssionnazres catholzques aujourd'hui et autrefois door Joseph
Brucker, S. J. -® Le marquis de Vogue' hzstorzen a l'occasion de
son election a l'Acadernie Francaise, door Henri Cherot, S. J. —
Lutte et Pridre. Lofartikel over Coppee's i< Dans la priere et dans la
Lutte a door Victor Delaporte, S. J. — Bourdaloue a-t-il prononce le
« to es ille vir. Eug. Griselle, S. J. — Correspondance de Chine.
Nouveaux decrets imperiaux, etc. Jerome Tobar, S. J. ®- Adieux au
Grec. Joseph Burnichon, S. J.
®- 20 juillet 1901.
Lettre de sa Saintete Leon XIII aux superieurs generaux des
ordres et instituts religieux. --® A la recherche d'un anatre (2' art.) door
Hippolyte Martin, S. J.
Schrijver bewijst voor enkele evolutiestelsels op hun eigen beschcruwd, de onvastheid en ontoereikendheid hunner uitleggingen. —
Le centenazre du concordat, Paul Dudon, S. J. — Le marquis de
Vogue (vervolg en einde). — A travers les Ruznes de la Haute Egypte.
A la recherche de la grotte de ?abbe Jean. — Monographies Chinoises.
— Maison de la famille Wang door R — A propos d'une nouvelle
vie de Jeanne d'Arc. Henri Cherot, S. J. — Une ambassade 'a Rome
sous Henri IV. Yves de la Briere, S. J.
Dublin Review, n° 129.
De leeraarsvorming door T. WILLIS. Eene onweerstaanbare beweging voert ons naar 't onderwijs. Wat moet dit bijzonder beoogen
karaktervorming. Zulks is niet mogelijk zoo men niet aan 't levee een
eenig doel stelt : het plichtvolbrengen Maar die eenheid in 't leven kan
men niet_verwezenlijken zonder wijsbegeerte : en inderclaad het standpunt
is dit wat is plicht. Hoe daarop geantwoord zonder tusschenkomst
der metaphysiek. Daarbij moet ieder een oorbeeld nastreven. Maar zij
stellen zich zoo menigvuldig aan 's menschen , inbeelding voor. De
philosophie zal leeren kiezen het elude wel begrijpen is eenheid en
vrijheid aan zijn handelingen verzekeren. Doch in onze hedendaagsche
hoogescholen is de philosophie op verre na niet meer geschikt als
vroeger. Om ze op eene vruchtdragende wijze in 't yolk herin te
brengen, moeten wij welgevormde onderwijzers hebben, die in beelderige
spraak de droge ontledingen der wijsgeeren nopens het einde overbrengen. a De drij vereischten van een onderwijzer zijn it sciencd,
technique, wisdom. a
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De Langobarden : kritische studie over hunnen oorsprong, taal,
bekeering.
De Ratholieke letterkunde in de 19 de eeuw (Ver y°14, door Rev. Kent.,
De Italiaansche letterkunde begint met Latinisten als 'Mai, Ceriani en
oudheidSkundigen als De Rossi ; met philosophen als Gioberti, Romini.
Silvio Pellico schrijft tooneelstukken en e Le mie prigioni ;. Manzsoni
wordt wereldberoemd met zijnen roman. e Spromessi sposi ». De Spaansche letterkunde heeft hare dichters : Carvajal, de Mexicaan Ortiz.
De e Filosofica fondamental ; van D' Balmes, zijn werk e Catholicism en beschaving' rangschikken hem onder de -meest invloedhebbende schrijvers der ,eeuw. Donoso Cortes als staatsman hecht een
nieuwe perel aan de kroon der Spaansche letteren.
In Portugal hebben _wij de schoone godsdienstige gedichten van
Villela ; de novellen en gedichten van Carvallis.
Aan,Holland en Vlaanderen wijdde vooral de schrijver eene korte
maar doordachte studie.
Wij wenschen er hier een wat breedvoediger verslag over te geveri
om te toonen wat men in den vreemde over onze letterkunde denkt.
Bij den eersten oogopslag schijnt het dat men zich hier maar aan
-weinig kan verwachten : Holland en Belgie zijn de kleinste landen
van Europa. Daarbij vormen de katholieke Hollandsche en Vlaamsche
werken maar de helft der rationale letterkunde. -In Holland is de
andere helft protestantsch, in Belgie is zij Fransch. Desniettegenstaande
heeft de 19de eeuw' eene weelderige katholieke letterkunde zien bloeien.
Volgt een overzicht van eenige mannen : Nuyens, Thijm, Schaepman,
De Groot.
In Belgie toont hij de verdrukking van 't Vlaarnsch en 't ontstaan
der Vlaamsche beweging. Ziehier zijn oordeel over Gezelle en de
Biekorf bijzonder aan te merken in dit tijdschrift, het gebruik van
zuivere inlandsche woorden en uitdrukkingen, die de Fransche algemeen
gebruikte woorden vervangen, en voldoening schenken aan de Germdansche puristen, die hunne a taal van alle vreemd onkruid willen
zuiveren ». Het is te hopen' dat het Vlaamsch e will estend its col-Nets
in the domain of theology and Ethics. -» Te samen met de andere
Teutonische talen, would the flemisch and dutch form a considerable
body of varied and excellent catholic litterature. Austey bespreekt
in een vOlgend artikel het hoogeschoolleven in 't nizddeleeuwsche Oxford.
Rev. Chapman geeft eene studie over Apiarius en een laatste artikel
bespreekt de maatschappeljhe zedenleer van Watt.
RiviSta Internationale de scienze Sociale, Juni, Rome. 1901.
G. Ellero bespreekt de nieuwe gedachtenrichtingen in '1 begin
der XXe eeuw. Ilij houdt zich bijzonder bij de rationalisten en hunne
bijbelcritiek.
`De vrirneid van onderwijs (Niervolg) door Prof. G. Piovano. Ziehier
de verschillende thesen in 't artikel uitgebreid. I. De ltherale staat met het
,onderwijsmonopolium in tegenstrijding met zich zelven ; hij staat de vrijheicl
van drukpers toe met zoovele anderen en maakt uitzondering voor
'vrijheid van onderwijs.
2. Het staatsonderwijsmonopolium vertreedt het natuurlijke recht
der ouders.
.3. Het bevoordeeligt het socialisme
4. en verkracht het katholiek geweten.
Het fransch protectionisme der zeevaard# door C. Bruno. Bij
.6t bespreken der *et van 1881 wilde men een protectionisme
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outrance voor de handelsschepen. Eene nieuwe wet van 1898 verleent
grootete premieen, maar sluit de schepen uit in den vreemde gebouwd.
La Lectura, Madrid, Juni 1901. — De Engelsche geschiedschrijver
Martin Hume bespreekt- in een eerste artikel de Samenzwering tegen
Isabella van Engeland, samenzwering waarvan men lang dacht dat
Filip II de aanstoker was. Steunende op onuitgegeven Spaansche staatspapieren door hem in ,de nationale Fransche archieven ontdekt, toont
de schrijver dat die samenzwering eene legende en Filip II gansch
onschul dig is.
De Spaanschs theater door F. Navarro y Ledesma. Dit en de
twee volgende artikels zijn een waar klaaglied over- de geestesontwikkeling in Spanje. Hier over muziek. Geen enkele Spanjaard is op dit
gebied gekend. De epische gedichten zijn vol dramatische toestanden,
maar geen genie om ze op muziek te zetten. « Het verlies van 't nationaal
karakter, de beweegloosheid van het uitgeputte ras, andere oorzaken
nog bewerken deze muziekale zwakheid a.
Fr. Acebal bespreekt de Schildertentoonstelling van 1901. De
tentoonstelling was onbeduidend in waarde, alhoewel er honderde schilderijen waren. « Welk is het karakter onzer tegenwoordige schilderkunst ?
Het verschil van scholen springt onophoudend in 't oog, zoowel in de
onderwerpen als in techniek en uitvoering. Het portret en de historieschildering zijn gansch verlaten. Overal ontbreekt eene strenge teekening
en stevige samenvatting. a De schrijver helt hevig naar 't realisme over
en vraagt dat men niet alleen 's menschen kop voorstelle, om 't overige
onder kleeren te verbergen, maar dat men 't menschelijke lichaam schildere
lijk het is.
Eelay Ondre spoort de S:paansche geestestoestand na in dagbladen,
boeken, tijdschriften. Overal vindt hij dat de letterkunde te kort gaat
aan vruchtbaarheid, oorspronkelijkheid, juistheid en strengheid in de
,gedachten.
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Toonkunst. — In de Guide musical 29-30, vindt men een artikeY
van Fierens-Gevaert, over Bruneau's verslag betreffende de muziek in
Frankrijk, van de 13 0 tot de 20e eeuw, waarin wordt gewezen op,
den invloed der buitenlandsche op de Fransche muziek. a L',art n'a
point de patrie. Il est faux de pratendie qu'un artiste pour devenir
grand dolt se dêvelopper dans son milieu natal », zoo schrijft althans
Bruneau.
Zuid-Nederlandsche maatschappij voor taalkunde. — In de
zitting van Juli hield de heer V erhees "eene voordracht, waarin bewezen
werd, dat de Gerrnaansche invloed op de Sloweensche volkstaal veel grooter
is dan de, Romaansche. Een aantal voorbeelden duidde dit aan, waarc7an
wij alleen brustuken voor ontbitten (friihstiicken), Ravchfenk, voor
schouw (Rauchfarz g) willen noemen.
De belangrijke mededeelingen van den Beer Verhees dienden oar
het beweren van pi of. Kurth to wederleggen, die de omgekeerde meening
heeft voorgedragen.

Toonkunst — Het nieuw tijdschrift Onze eeuw bevat een leerrijk:
artikel van den begaafden toonkunst-criticus Dr. J. de Jong over de
geschiedenis der jongste toonwerken in Duitschland, Italie en Frankrijk.
De schrijver voorspelt aan de _ meeste deer werken geene' lange
toekomst ; hij meent toch dat door de a verbetering en vermeerdering
der instrumenten.... de muziek bijna alles kan uitdrukken. a Dat a bijna *
moet (gelooven wij) zeer ruim genomen werden..... a Wie niet in
Wagner's geest componeert is verloren *, meent de schrijver, en wie
het wel doet, eigenlijk half * ... a Ergo (zoo luidt het slot), 'waar gaan
wij heen? *

Maxim Gorki, de Russische novellist, is onder de vreemde schrijvers wel deze die mi. in Duitschland het meest besproken wordt.
In deze' laatste maanden werden 9 zijner werken in 't Duitsch vertaald. In de tweede helft der maand Juli verschenen in de dagbladen
Diet min dan een half dozijn Gorki-Feuilletons.

Christoffel Columbus is langen tijd in , zijn vaderland onbekend
gebleven. In zijn werk Crzstoforo Colombo nella poeisa epzca ztalzana,
verschenen in 1891, wijst Steiner ,,er op hoe, in de oude Italiaansche
poesie, niets of bijna niets over Columbus gevonden wordt. Tot hiertoe
nieende men zelf dat in de 16° eeuw geen enkel lofdicht op Colombus
Antolog-za van 1 Juli 11. deelt Vittorio Cian een
was ontstaan. In de Nu Ova
sonnet mede van den Bologneeschen prelaat Ludovico Beccadelli, den
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biograaf van Bembo en bekende verklarer van Petrarca. -Cion meent
dat het geschreven werd tusschen -1530 en 1550. Hij vond het in
de bibliOtheek van Parma met andere onuitgegeven gedichten, ter eere van
bekende tijdgenooten van den dichter Michel-Angelo, Tiziaan, Bembo,
Vittoria- Collonno, Coiitarini enz. Als gedicht staat het nu wel met
zeer hoog.
Ledeganck. — De Stad Eecloo brengt andermaal, in hare nummers van 23" Juni, 1 4r1 Juli en 4' Oogst een drietal gedichtjes van
Ledeganck ; van twee deer stults wordt echter ten onrechte beweerd dat
zij onuitgegeven zijn. Ware Lzefde, 1 aar het Fransch van Millevoye,
en dagteekenend van 1830, is, behoudens eenige onbeduidende veranderingen, reeds gedrukt gewor den in den Almanak voor Blijgeestzgen
van 1831; de H. Fr. de Potter nam het nogmaals op in zijne uiterst
lezenswaar4 Mededeeling ov€r Onuagegeven en weinig bekende
Gedichten van K. L. Ledeganck . (Versla?en en Mededeelingen der
K. VI. Acad. 1897, bl. 6o6 en volg.), naar de Sluische uitgave der
Maatschappij e Tot Nut van 't Algemeen van 1830. — Het hekelvers,
Het verschzlde slechts tzeee letters, met de zinspeling Barbzer-.Barbaar,
op de kap van een Barbier-rederijker (Calmeyn, van Staden), Ledeganck's gelukkigen mededinger in een prijskamp to Thielt, naar Fr. de
Potter mededeelt, werd door dezen insgelijks opgenomen, uit de Lettervruchten zngezameld van wege het Departement Sluzs der lifaatschatpij tot Nut van 't Algemeen, 1830 ; . het verscheen ook
naar de H. de Potter verzekert, . in een Belgisch Tijdschrift zonder
dubbele vocaalspelling, en daar heette het Het verschzlde slechts
e'e'n letter (barbaer, barbier), geltik Ledeganck het ourspl onkelijk
schreef. Het komt insgelijks your in den Almanak voor Blijgeestzgen van 1831. — De woordspeling barbier-barbaar heeft later ook Van
Duyse tot een rijrnpje verleid, dat men m het tiende duel zijner iiagelaten
gedichten aantreft, op bi. 255, met de aanteekening dat de verdienste-\
lijke dichter Bellens zoo Snellaert in het Kunst- en Letterblad (len man
geheeten had, bedoeld is :
Hier sluimeit een poeet-baibier,
Die altijd tastte naar de Her.
Gij mist : 't was een poeet-barbaar,
Die altijd tastte naar het haar.
Met betrekking tot het onuitgegeven versje Aen mine Schoonzuster » leze men Ledeganck's brieven aan Blieck, een paar jaar
geleden in den Vlaamschen Xunstbode door den H. Cosyn medegedeeld.
llit den Almanak voor Blijgeestigen van 1830 deelt de H. de
Aan Lize
Potter een rijmpje merle
hetzelfde bundeltje komt
er nog een tweede voor, dat de H. de Potter in zijne keuze van
onuitgegeven en weinig bekende stukjes niet opnam
De Moedertaal.
DE MOEDER.

jongen, 'k zal den hals u breken,
Wanneer gij nog zoo Vioekt en zweert.
DE JONGEN.

Gij, moeder, hebt het mij geleerd,
En 'k mag mijn moedertaal toch spreken.
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Koninklijke Vlaamsche Academie. Zitting van 7 Augustus 1901. Lezing door dichter Lod. De Koninck van een brokstuk
uit een uitgebreid werk over het H: Sacrament.
Verschenen Verslag-en Inhoud Guido Gezelle door
K. De Flou, Th. J. J. Arnold door D r Willem de Vreese, Verslagen
der Wedstrijden van 190 r, De krijgsman en dichter Jacob Duym door
E: van Even, Het Nederlandsch- en de Wetenschap , door J. Mac
Leod, Bibliographische aanteekening door A. Prayon van Zuylen
over LiefdMsten door Alfred :De Smet en idem door J. Mac Leod
over Padologzsch jaarboek door D r Schuyten.
jaarboek voor 1901 met de portretten , en de levensberichten van
Guido Gezelle en Th. Arnold, de Wetten der Academie, de verordeningen der prijskampen, de lijst der leden en -de lijst der afgestorven leden. jaar bevat - het Jaarboek ook een rialender met
gedenkdagen uit de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde en
den Vlaamschen taalstrijd, eene alphabetische lijst van Middelnederla-ndsche doopnamen, de lijst der bekroonde laureaten in de prijskampen der Academie sedert haar bestaan, die der bekroonden in
den Driejaarlijkschen wedstrijd van tooneelletterkunde en in den vijfjaarlijkschen wedstrijd voor Nederlandsche letterkunde sedert de
dezer prijskampen.
Dr. Jan Ten Brink, piofessor aan de Uniyersiteit van Leiden,
buitenlandsch eereltd der Koninklijke Vlaamsche Academie. Hij was
een der vruchtbaarste schrijveis van Holland, deed aan critiek, schreef
een aantal romans en gaf eene geschiedenis uit der Nederlandsche'
letterkunde. Veel verdienste bezat de aflijvige, doch was niet vrij -to
pleiten van een zekere oppervlakkigheid. Hij was een gewezen predikant die een paar jaren in India verbleven heeft. Hij was een
trouwe bezoeker der Nederlandsche Congressen. — Paul Alexis,
romancier van de school van Zola. — Mgr. Isoard, bisschop van
Annecy, schrijver van verscheidene godsdienstige werken. — Henri
d'Orleans, zoon van den hertog van Chartres. Hti deed verschillende ontdekkingsreizen in Azia en Abyssinia en schreef De Paris
au Tonkin, A travers le Tibet inconnu, Six mois aux Indes
Chasse au Tigre. Een zijner reizen deed hij met Bonvarlet en Pater
Dedeken. Hij is overleden to Saigon in den ouderdom van 34 jaar.
Nordenskiold, Zweedsche ontd-ekkingsreiziger en schrijver van
merkwaardige studien over de Poolstreken.

MATHILDA RAMBOUX

*****A.A.t.****
t HILDA RAM.
NTWERPEN ' S geliefde dichteres is niet meer

Toen wij, onder eenen machtigen toeloop
van vereerders, die 't zij in hare godsdienstige,
't zij in hare Vlaamsche gevoelens deelnamen, haar
stoffelijk overblijfsel te Berchem in den familiekelder,
bij die haars vaders en haars broeders ter ruste legden,
baden mij hare beste vrienden, de taak te aanvaarden
om in « Belfort-Warande » hulde te brengen aan
de talentvolle ontslapene.
Priester, had ik mij liefst bepaald bij innig gebed
voor de zielerust der vrome Christinne ; oude vriend,
van haar en heur gezin, had ik liever den rouw
mijns harten slechts in den engeren kring harer naaste
verwanten uit te storten — het groote publiek, toch,
had niets daarmee te stellen.
Mijn eerste antwoord, derhalve, was eene weigering. 1k verzond de vrienden naar haar, die er
eerst van alien voor aangeduid en best van alien
voor toegerust was door hare innige betrekkingen
met de betreurde dichteres naar Hilda's hartsvriendin, Juffrouw Marie Belpaire. Men antwoordde
mij, dat juist zij mij had aangewezen.
Wat zou ik doen? Geen verder tegenstribbelen
hielp, en mijn hart zelf spande wel eenigszins samen
met mijne aanvallers.
1k liet me gezeggen en aanvaardde de taak,
ofschoon ik betreurde, door ambtsbezigheden verhinderd, over zoo luttel tijds te beschikken, om ze ten
uitvoer te brengen.
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Men verwachte, dus, Beene grondige studie
over de dichteres en hare gewrochten : men staat
enkel voor eene ongekunstelde levensschets en een
algemeenen blik over Hilda's talent en haar karakter, een eenvoudige uitboezeming des harten, eene
nederige hulde aan eene echt Vlaamsche Vrouw
gebracht.
Men beschuldige mij, eveneens, niet van partijdigheid- of vooroordeel. Vast wel zie ik haar en haren
arbeid aan met het oog der jvriendschap ; doch die
vriendschap heeft juist haren grondslag op jarenlange
ondervinding van haar karakter, van haren handel
en wandel, van haar leven en streven heeft, derhalve, juist haren grondslag op werkelijkheid en
waarheid.

I.
Mejuffrouw Mathilda Ramboux werd te Antwerpen geboren den 31 October 1858. Hare ouders behoorden tot den gegoeden burgerstand. Hare moeder,
die de smart heeft haar te overleven, is eene vrome,
Vlaamsche vrouw van den ouden stempel; haar vader,
den 23 October 1899 overleden, was een rondborstige,
koene strijder voor de Vlaamsche rechten, een gul
hart onder ietwat ruwe schors. Voor zijn doodsbeeldje
schreef Hilda — en het was waarheid :
Daar ligt hij nu met saamgevouwen handen;
Die nowt van rusten noch van duren wist
Haast drijkwaart eeuws. Hij ligt in de tinge kist,
Die nimmer menschendwang verdroeg noch -banden
Hij had bereikt het doelwit van zijn streven :
Door noeste vlijt, door pogen onbevreesd
Zijn kroost te erlangen d'adel van den geest,
't Genot der kunst, en kennis, 't licht van 't lever],
In stilte heeft hij velen steun geboden,
Den werkman, was hij innig toegedaan,
Met raad en daad hielp hij den kamp hem staan,
Sprak hoop den droeven in en moed den blooden.
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Hij toonde meer door werken dan door woorden
Hoe hij in kracht en waarheid rninnen kon.
Door arbeid was het, dat hij 't hoogste won;
Hem volgen liefde en dank ter zalige oorden.
Vader Ramboux schonk zijn talrijk kroost een
zoon en zeven dochters — eene uitgelezen opvoeding; dat ze tevens doorvlaamsch bleef, hoeft niet
gezegd.
De jonge Mathilda, bij name, voltrok hare normaalstudien in het gesticht van O.-L.-V. Waver, en
bracht vervolgens, om eene grondige kennis der
Engelsche taal aan te werven, een jaar over in het
Urselienengesticht van Upton, nabij Londen. Dan
keerde zij naar Antwerpen terug, doch hield zich,
buiten eenige bijzondere lessen, niet verder met het
onderwijs onledig.
Wat wonder? zij was er niet voor geschapen : haar
geest, haar aanleg, laat ik zeggen, een aangeboren
neiging dreef haar onweerstaanbaar tot de poezie. En
toch daar had ze nog geen wettig diploma voor, daar
had ze, ja, nog geene normale studien voor gedaan.
Al wat ze van prosodie en dergelijks wist, was enkel
-opgedaan uit het lezen van dichters, instinctmatig
'opgevat en toegepast. « 1k lees — zoo schreef ze
zelf in 1885 — ,< met aandacht en, ik hoop, met
• vrucht Van Duyse's Prosodie. Nu eerst zie ik mijne
• vermetelheid in. Ik heb begonnen te dichten, zonder
• te weten wat het was. Kunt ge gelooven, dat het
« grootste deel van mijn Klaverken ›), ik kan mis« schien zeggen gansch het boekje, gepend was, zonder
« dat ik wist, wat een trochee of eene jambe was?
• Hadde ik meer kennis gehad van de zaak, ik hadde
• nooit de pen durven opnemen. Mijn allereerste
werk was eene ,vertaling van Longfellow's Evangeline — in hexameters, denk eens na! 1k wist
• natuurlijk niet, wat hexameters waren ; ik ging
• zoo niaar voort ofi den East » En in een ander
schrijven van hetzelfde jaar « 1k heb Van Duyse's
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• Prosodie onder handen. Wat ik daar altemaal in
« vind! Nu ben ik waarlijk beschaamd over mijne
would-be verzen ! »
Daar verscheen, eindelijk, in 1884, haar eersteling : Een klaverken uit 's levens akker. Drie idyllen
door Hilda Ram. En daar ging een kreet op in het
Vlaamsche land, ,een kreet van, bewondering en van
nieuwsgierigheid 'tevens « Wat een lief boekje! hoe
keurig, smaakvol gedrukt! Ja, zooals de uitgever De
Seyn er ons heeft aan gewoon gem /aakt. En de inhoud!
hoe frisch en levendig! hoe eenvoudig en waar! hoe
innig en roerend! hoe getrouw naar de natuur, en
toch hoe ideaal!... Maar wie is Hilda Ram?... Ja, dat
wist zoogoed als niemand, althans aanvankelijk. Doch
lang duurde het niet, of ze was verraden,: zelfs de
post — maar die weet ook zooveel bracht, enkele
weken na het verschijnen van 't Klaverken, rechtstreeks
naar de Meir en naar Hilda's woning een brief uit
Holland zonder nader aanduiding dan « Aan Hilda
Ram, letterkundige te Antwerpen. »
Al ontbrak het ook, hier en daar, niet aan afkeurende critiek, toch werd, over 't algemeen, het
« Klaverken » uiterst gunstig gelezen en warm geprezen ; en het bracht zijne schrijfster in betrekking
met tal van letterkundigen. Tot dan toe was zij —
door hare natuurlijke schuchterheid wederhouden —
even zoo vreemd gebleven aan al dezulken, als zij vertrouwd was en innig omging,, sedert lang, met hunne
werken. Slechts tot den heer Pol de Mont, die destijds
te Doornik leeraarde, had zij het gewaagd zich om
inlichtingen en terechtwijzingen te wenden, en « veel
— zoo schreef zij zelf later — « ben ik hem schuldig
« aanmoediging en terechtwijziging heb ik hem in
« groote mate te danken. Zelfs mijn Klaverken had
« hij de goedheid voor mij te verbeteren. » Die goede
betrekkingen hielden ook in Antwerpen nog een tijd
lang aan, loch verminderden langzaam om ten slotte
gansch op te houden, naarmate beider richtingeni
verder uit elkander liepen.
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Tot de vrienden der eerste ure, om van meer
andere te zwijgen, behoorden de ongenadige criticus
Van Vilvoorden, D r J. Nolet de Brau were van Steeland, die aanvankelijk de arme dichteres den schrik
op 't lijf joeg met het verzoek van een gedicht voor
zijn album (I), verder de grijze Vlaamsche kamper
J. A. De Laat, die na het verschijnen van het Klaverken, hare eerstvolgende stappen op het letterkundig gebied aanmoedigde en geleidde ; de geleerde
Herman Druyts, wiens lessen over de natuurkundige
wetenschappen zij gretig volgde ; dichter Jan Van
lDroogenbroeck, die haar vooral inlichtte nopens de
prosodie en haar zoo doende zijne eigene kieskeurigheid mededeelde ; Kanunnik Muyldermans, hier zooals
elders zijne dienstvaardige rol getrouw van het ontluikend talent aan te moedigen en te steunen; maar
vooral Lambert Van Ryswyck, wien zij eene innige
dankbaarheid gewijd had om al zijne belangstelling
en vriendschap (2), en hare kunstzuster Juffr. Belpaire, die zij zoo gemoedelijk « mijn Mieken » noemde,
en die haar tot het einde toe als eene ware zuster
getrouw bleef.
Die kring van bekenden en vrienden zou zich in

(t) Hij schreef me
Hij (de heer De Seyn-Verhougstraete) zond
c ook mij Hilda Ram's
Idylen
welke mijne goede vrouw eerst
• , las van A tot Z, en 't met mij naderhand eens was — ook met
. u — dat die stukken met fijnen opmerkingsgeest zijn geschreven.
. Nr 2 is het minst boeijend, en eentoonig wegens al, de staande verzen.
• Ook zijn er, hier en daar, Vlaamsche streekspraakwoorden
dat is
• alles wat ik op dat allerliefst boekje heb aan te merken„
(2) In tal van brieven drukt Hilda die dankbaarheid uit. Aldus, den
7 Juli 1894 : c Dat zijn nu sombere gedachten, niet waar ? Ik moet
• bekennen, dat me die plagen tegenwoordig! Gib kent toch wel onzen
ouden vriend Lambert Van Ryswyck? Hij heeft de laatste HH. Sacra
. menten ontvangen en is op het punt de groote reis te ondernemen. Hij
• is een van die, welke mij het eerst verwelkomd hebben op het veld der
. Vlaamsche letterkunde. Och! hoe weinig blijven er thans nog over, en
. 't is toch maar een goed tiental jaren geleden !.... »
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het vervolg aarihoudend uitbreiden, en het wareondoenlijk desaangaande in bijzonderheden te treden.
Zeggen wij liever, dat zij voor niemand onverschillig
bleef, die hare overtuiging en haren kunstsmaak
deelde, aan niets vreemd, dat haar droombeeld — de
Vlaamsche taal en de Vlaamsche kunst — aanbelangde,
en nooit aarzelde, waar het gold werken van verzedelijking of verchristelijking te stichten of te
steunen.
Onvergeeflijk echter zou het zijn, zoo ik hier niet
eene afzonderlijke melding maakte van twee der
letterkundige vrienden, met wie zij in de laatste jaren
in , betrekking kwam. 1k bedoel de dichters J. Lenaerts
en Aug. Cuppens, de beide keurige zangers, die de
Limburgsche vlag zoo krachtig en koen ophouden, en
door daden toonen, dat het niet alleen « daghet in den
Oosten, » maar dat de zon er hoog en glanzend aan
den hemel staat. Hilda gevoelde innig al de natuurlijkheid en de ongedwongenheid, al den eenvoud en de
hartelijkheid der « Verzekens » van Aug. Cuppens;
zij had het vooral hoog op — zooals, overigens elk
onbevooroordeeld lezer het moet hebben ,met dien
'schat van poezie, volksoverlevering en kunst tot een
geheel versmolten in Lenaerts' « Verdwijning der
Awelen, » en toen dat degelijk gewrocht, door den
dichter nog degelijker gemaakt, opnieuw en ditmaal in
prachtuitgave verscheen onder den ietwat gewijzigden
titel van « De verdwijning der Alvermannekens, »
bevatte het van de hand der Antwerpsche dichteres,
als eene hulde aan den dichter. En waar nu,
in dit loopend jaar, door den, Limburger zanger eene
tweede perel aan de kroon der Nederlandsche letterzijn « Oda en Ylfken.
kunde gehecht werd
sloot hij zijn dichtstuk met eene .Narede aan Hilda
Ram. » Eilaas! dat die bij eene sterveride op haar
smartenvol lijdensbed moest nedergelegd worden!
Doch keeren wij terug tot Hilda's letterkundige
loopbaan.
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Het Klaverken had haren naam bekend gemaakt,
en zij was jong en werklustig. Ook volgde -er thans
een tijdvak van drukte bedrijvigheid. Er ' viel te
studeeren; zij moest nog ingewijd worden in de eigenlijke techniek der kunst, en hare nieuwe vrienden
stonden haar daartoe ter zijde met raad en daad. Zij
had reeds een ruimen voorraad van vroegere dichtproeven ; doch dat alles werd nu nauwgezet herzien
en gewetensvol herwerkt. Wel druischte zij daarbij
vaak aan tegen tal van moeilijkheden, waarin sylbenmeting en rijm haar kwade parten speelden ;
doch zulks kon haar noch den moed noch den lust
ontnemen om onverdroten voort te werken. Volhouden ondanks alle hindernis, was een trek van haar
karakter.
Bij die vroegere proeven voegden zich aanhoudend
nieuwe uitboezemingen van haren dichtergeest, en
toen Lambert Van Ryswyck, namens het Davidsfonds,
haar om eenen dichtbundel kwam vragen, kon zij hem
eene verzameling aanbieden, waarvan slechts een door
haar en hare raadslie uitgekozen gedeelte, in 1886, het
licht zag onder den titel van Bloemen en bladeren.
Eene keurige proeve van oud-metrischen verzenbouw,
haar landgedicht Verhuizen verscheen in 1888, en
bewees hoezeer de dichteres ondertusschen op de
hoogte was gekomen van de techniek. Zij zelve spreekt
in het alleszins merkwaardig voorbericht van dit
werk over haar tastend rondzoeken aanvankelijk,
over het licht dat haar opging in Van Droogenbroeck's
bekroonde Verhandeling (1), over de moeilijkheden,
waarmede zij verder te kampen had; en dat alles
bewijst, zonaer dat zij het zelf vermoedt, haren hoogen
eerbied voor de kunst, haar helder doorzicht en hare
noeste vlijt in 't arbeiden. Zij echter had het niet hoog

(I) Over de toepassing der Grzeksche en Latynsche metrzek
de Nederl. poale.

op
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op met dat voorbericht. Ge zult, denk ik — zoo schreef
ze mij desaangaande — over mijn « Verhuizen »
tevreden zijn. Maar een ding zal er u in migvallen,
« gelijk het mij misvalt, en dat is... het voorwoord.
(22 Januari 1888). Mij blijft de vraag : waarom?
onopgelost.
Een jaar later, in 1889, kwam haar bundel
Gedichien van de pers. Zij nam er haar Verhuizen in
op, evenals het grootste deel van Bloemen en bladeren;
voor het overige volledigde zij het met nieuwe,
9nuitgegeven dichtstukken.
Kwam, in het voorgaande tijdvak, haar Klaverken
reeds ernstig in aanmerking bij de jury voor den
vijfjaarlijkschen prijs van Nederlandsche letterkunde,
ditmaal voor het tijdvak 1885-89, kende de keurraad
met eenparige stemmen den prijs toe aan Hilda Ram's

Gedichten.
Wie echter bekroond wordt, wordt niet zelden
bedild. Dat gebeurde ook hier. En zoo onverschillig
als zij was voor het afbreken en gispen doors andersdenkenden, zoo gevoelig was zij voor de handelwijze
van partijgenooten, van vie zij zich - 't zij te recite,
't zij te onrechte — miskend waande. Vandaar heure
klacht, later :
« Niet fier, maar blijde was ik te moed',
Toen ik voor 't eerst die gaaf (de dichtgave) heb bevroed.
Ik heb er den- Heer om geprezen,
Dat hij macht mij schonk over 's menschen gemoed,
Dat ik zaaien mocht het schoone en het goed.
Maar ... zij hebben te vroeg me een mantel omhangen,
Den mantel der eer, den zwaren, den langen.
Dra gingen nijd en afgunst hun gangers,
Ze wierpen met slijk, spuwden 't gif der slangen.
Och hadde ik mijn denken niet overgbriefd!
Maar kom! als het God maar aldus belieft! » (I)

(1) Wat zez; wat zong « dat kwezeltje »; blz. 102.
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Toch werkte zij onverdroten voort; te heftig zelfs;
,zoodat hare gezondheid er onder leed, en dat niet
enkel hare vrienden, maar ook de geneesheeren
heur aanmaanden haar geschokt zenuwgestel, en
derhalve hoofd en verbeelding, eene noodzakkelijk
wordende rust te gunnen. Doch, ja, zulks , was
gauwer en gemakkelijker gezegd dan uitgevoerd.
« Alle dokters — zoo schreef zij aan eenen lettervriend — zeggen 't zelfde : Ge werkt te veel
0 met het hoofd. Ge hebt, gij, 't ook gezegd. « Welnu
« ik werkte minder sinds eenigen tijd of zocht ten
rninste gemakkelijker werk. Maar ja! 't werd nog
« erger. Nu kan ik dagen lang zitten droomen en
« peinzen over gedachten, die mij invallen en die
« ik dan opschrijf en wegleg voor later. Zoo heb
« ik soms gelijktijdig vijf of zes onderwerpen aan
« de hand, en ze laten mij maar niet los. Ik zal
« maar terug gaan werken aan een enkel stuk
seffens; of... ik beken zulks begonnen te hebben 1
« 't Is proza! 't Zal er naar zijn. » Dat schrijven
dagteekent van 2 Februari 1891, en denkelijk is
het prozawerk, waarvan zij hier gewaagt niet anders
dan haar later verschenen roman De Familie Schrikkel,
dien zij, naar eigen bekentenis, lang vO6r zijn verschijnen opstelde. Reeds vroeger, in 1885, had Lamb.
Van Ryswyck haar aangeraden ook proza te schrijyen; doch : « ik heb — zoo schreef zij toen —
« daar geen devotie voor! »
De devotie was dus toch ten laatste gekomen,
en, daarbij, ook voor het prozavak had ze talent
te over.
't Was echter niet met dat proza alleen, dat
ze zich onledig hield. In 1888 was haar de christen.
maestro Edgar Tinel de « Godelieve » komen voorstellen : « Een nieuwsje, dat u zeker en vast genoe« gen gaat doen : M. Tinel, van wiens « Franciscus »
« gij gehoord hebt, is me komen aanspreken voor
,« de woorden van een tweede oratorio, « Godelieve »,
<<

A
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waaraan we samen zouden arbeiden. 1k heb er
« lust en moed toe, en zoo onze lieve Heer
• hulp en tijd gunt, ga ik er mijne krachten aan.
beproeven... 1k heb reeds drie werken gelezen
• ,en daarin stof geput, zoodat het plan bijna in
orde is. Tinel gaf de groote lijnen aan, maar laat
• mij toch vrijheid nog veranderingen'bij te brengen.
Indieti ge jets bijzonders goeds hadt over S te G-ode« lieve, vraag ik het in leen. 1k heb reeds de wer
« ken van MN'? Bosboom-Toussaint, van L. Van
« Haecke en van Lefebvre » (I). En 't bleef ook daar
niet bij ; in dezelfden brief lees ik nog : « 1k heb
« nu lets anders at, eene idylle in den aard van
die van 't KlaVerken. »
Hilda's wankelende gezondheid — gevolg der
vroegere overspanning van haren geese — verklaart
ons waarbij het kwam, dat er door haar tusschen
1889 en 1894, buiten wellicht hier en daar een stukje
in ,tijdschriften, niets werd ter pers gelegd; evenals
hare drukke bedrijvigheid, destijds zelfs niet ten
voile te dempen, ons uitlegt hoe zij op een zoo
kort tijdverloop (1884-1899) zooveel heeft kunnen
voortbrengen.
Eindelijk, in 1894, verscheen een nieuwe bundel, Nog een klaveMen uit 's levens akker betiteld;
het werd, evenals hare Gedichten, gedrukt door den
uitgever A. Sifter te Gent. Het maakte echter veel
minder ophef dan zijn voorganger in hetzeifde yak.
En geen wonder : men stond hier niet meer voor
al het verrassende van een nieuw, een nog Onbekend talent, en de eischen, aan de begaafde dich, teres gesteld, waren thans veel hooger geklommen.
Hoe menig ander kunstenaar, wiens eerste pogin
gen meestergrepen waren, heeft niet, te zijnen koste,
dezelfde tegenheden ondervonden!

(1) Brief van 2I Nov. 1888.
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Ten andere, had de dichteres veel gewonnen
in zaken van techniek der kunst, in keurigheid van
taal en vorm, zoo was er — misschien juist dien
ten gevolge — wel wat aan frischheid en ongekunsteldheid te loor gegaan ; wat er van zij, ik
denk, dat « Op zes weken » en « Tante-Moeder »
van het eerste Klaverken, zoowel als « Wanna »
der Gedichlen, altijd meer zullen roeren en beter
gesmaakt worden, dan « Klaar « en « Boer Baltus ›)
van haren tweeden idyllenbundel.
Ondertusschen scheen ook haar oorspronkelijke
tegenzin voor het prozaschrijven meer te wijken
hare kunstzuster en hartsvriendin, Mejuffrouw M. E.
Belpaire, stelde haar omstreeks 1893 voor, met vereenigde krachten eene verzameling uit te geven van
sprookjes en vertellingen met het oog vooral op,
het kleine volkje; aanvankelijk dacht men aan eenvoudig vertalen uit Andersen, later besloot men
rechts en links te putten uit Andersen, Grimm
Asbjornsen, de Fioretli, enz.; men zou er schetsen
en vertellingen bijvoegen van eigen vinding of door
vriendenhand geleverd; de uitgever was dra gevonden, nogmaals de heer Suffer, en zoo kwam Wonderland tot stand, dat in vijf reeksen verscheen
van 1894 tot 1899.
Inmiddels was ook de « Godelieve » afgewerkt,
doch wel gansch gewijzigd in den uiterlijken vorm.
Het oorspronkelijk plan van den genialen toondichter
was een oratorio in den aard van « Franciscus »;
wij vernamen het reeds vroeger uit den mond der
dichteres. Het was in dien zin voltooid; doch er
broeide een grootscher ontwerp, ondertusschen, in
Tina's brein. Er schijnt eenig misnoegen door te
stralen in wat de dichteres daarover schreef, den
i 1 April 1891 : « Heb ik — zoo luidt het — u al
» gezegd, dat Mr Tinel een nieuw plan heeft opge« bouwd voor zijn Godelieve? 't Moet nu een Drac matisch Oratorium worden. Daarmee kan ik bijna
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« opnieuw beginnen. Ik werk er aan bij poozen,
« niet onophoudelijk. Ik hoop. wel, dat die lieve
« Heilige mij 't een weinig zal vergelden, en zorgen
« zal, dat ik nooit het hoofd verlieze, in geenen
« der menigvuldige zinnen door dat woord uitge« drukt. )
Dit misnoegen verergerde nog, toen, ten gevolge
van spijtige omstandigheden, te Brussel de uitvoering
van het inuziekdrama plaats had met de woorden van
den vertaalderi Franschen tekst. Bij het vernemen dier
aanstaande uitvoering, liet de dichteres haren oorspronkelijken tekst, in 1897, te Antwerpen bij Jan Boucherij
verschijnen onder den titel : Sinte Godelieve; muziekdrama in drie bedriven en zes tafereelen. Jammer dat
de verontwaardiging haar, elders een al te bitter
woordi afdwong! jammer ook, dat de prachtige uitvoering op den Nederlandschen tekst, te Leuven in
het loopend jaar, slechts als een zwak gesuis haar
lijdensbed heeft bereikt — een stervende echo in haar
stervend oor!
Met nog eenen laatsten dichtbundel zou zij onze
nationale letteren verrijken. 't Was een perel van druk.;
kunst, die den keurigen uitgever J. E Buschmann ter
eere strekt. Hij verscheen in 1898, met den titel :

Wat zei, wat zong c dat kwezeltje » Hilda Ram; —
ja, « dat kwezeltje met zijne opzettelijk bijgevoegde
haakjes, om te toonen, dat het bepaald eene bena--ming was : zóó moest het gedrukt worden. En reeds
vroeger, in hare Gedichten, las men een stuk getiteld :

Het kwezelken, een ouderwetsch Refereintfe oj5 zfn
Anna Bins; en aanvangende met :
« Ze zeggen, dat ik ,een kwezelken ben !
Dat had ik mijn leven niet eens gedacht.
Niet dat ik 't gaarne verNauw of ' ontken :
De titel kwam enkel wat onverwacht
En trok daarom op de zaak mijne acht.
'k Gina aan 't denken, aan 't peinzen en 't zinnen
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Op aard en gewoonte en kleederdracht;
Ja, zelfs beweeggrond bij mijden en minnen,
Bij arbeid en omgang riep ik mij te binnen,
En... 'k moet het bekennen, wanneer ik nu fijn
Het een en het ander aaneen ga spinnen,
Dan is 't geen verzinsel, dan is 't geen schijn,
Dan moet ik warempel een kwezelken zijn! »
Dat alles is een luchtig, gekscherend zinspelen
op een gezegde, dat de dichteres ter ooren kwam.
Toen, namelijk, haar eerste Klaverken verscheen, en
iemand aan een der hoofden van de Antwerpener
Vlaamsche liberalen vroeg, wie of toch die Hilda
Ram was, kreeg hij- ten antwoord : q Och, dat is
zoo'n kwezeltje, dat verzen maakt ». De schalksche
Sinjorin belgde zich niet, maar greep den bal in
't vliegen en speelde er behendig mede.
Was ook Wat zei, wat zono q dat kwezeltje »
haar laatste dichtbundel, toch waren werkkracht en
levenslust nog niet uitgeput. In 1899 verscheen
een overdruk uit Het Belfort — hare eenvoudig lieve
vertelling : Token en Toon, een pereltje van gezond
realisme, een boekje zooals ons lezend yolk er niet
te veel kan hebben. Om dienzelfden tijd (1898-99)
kwamen ook te Maldegem van Victor Delille's pers,
in de Duimpjesuitgave, de twee deelen van haren
uitgebreiden roman : De Familie Schrikkel. Het zijn
tafereelen uit het Antwerpsche burger- en volksleven,
waarvoor de schrijfster hare typen in den kring barer
omgeving heeft gezocht, bestudeerd en geconterfeit.
Men hoeft zuiks niet van elders te weten, om het
aldra bij de lezing zelf op te merken, zoodanig zijn
ze naar de natuur geschilderd.
Nog een laatste schetsje, Slachloffers voor Transvaal (in Antwertsche sfireek74s) schonk zij aan Dietsche Warande-Belfort (1901, I, bl. 29) en daarmede
sloot zij hare letterkundige loopbaan.
Want sedert eenen geruimen tijd reeds waren er
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treurige dagén voor haar en voor hare dierbaren
aangebroken: Een eerste rouw in het gezin dagteekende van enkele jaren vroeger, \ het ' verlies van den
eenigen en geliefden broeder Leon, aan wiens nagedachtenis 'zij het gemoedelijke dichtstukje Het Kruisbeeld wijdde (1). Nu in de laatste jaren eischte de
dood aan het gezin offer op offer of : eerstt-was 't een
engeltje, het kind eener - jongere zuster, dat enkel
de oogen opende om zijnen ouders een laatste vaarwel
te sch'enken; dan volgde het eenige doc4tertje harer
zuster Louise, dat de onverbiddelijke aan de armen
zijner ouders ontrukte om het ten hemel op te voeren ,
daarna overleed haar vader, de rondborstige Vlaming,
die, door meer dan een aanval van beroerte getroffen,
maandenlange zorgen gevraagd had, en maandenlange treurnis verwekt in het droevig vooruitzicht.
Ziin oudste broeder, tot de laatste fijden zijn onaf=
scheidbare gezel en vriend, vervoegde hem weldra
in 't andere betere leven : « Ik heb het toch zoo
.« noodig — schreef Mathilda aan eenen harer oude
-vrierien, den 27 December 1899 — « \ mijn gemoed
c (ens tr uPttichten, en dan Zoekt men liefst zijne
<K oudste, getrouwste_ vrienden op en bijzonder nog
« die, Welke ook al eens aan zwaarmoedigheid lijden.
« 't Is niet, dat er alweer een nieuwe slag op ons geval« len is,-alhoewel hij misschien hangende is : vaders
« oudste broeder ligt nu, weder, op sterven. Ik ging
« hem gisteren bezoeken, en mijne gedachten kun« nen niet weg van hem. Och! ware hij maar al- in
« zijne rust! Dat, zal nu viermaal l achtereen om ,de
zes weken een sterfgeval in de familie zijn.
En haar eigen toestand? Ach! hij was ondertusschen die eener ware martelares. Mathilda was
reeds sedert eenigen tijd lijdend; janimer genoeg!
,er denkelijk geen erg in ziende had zij gezwegen,

(I) Wat zei, wat tong, bl. 56.
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,en toen' zulks, na maanden, niet langer kon volgehouden worden, oordeelden de geneesheeren eene
operatie volstrekt noodzakelijk. Deze had plaats, en
— naar men zei — met goed gevolg, den 20 Juli 1899.
't Was echter niet van langen duur : de arme dichteres herviel weldra, en door het lichamelijk lijden,
gevoegd bij al den smartelijken rouw, die juist in
de volgende maanden het gezin ' trof, kreeg ook haar
geestestoestand schok bij schok. Zij zelve beschrijft
het in den laatst aangehaalden brief : « Zie, zoover
« ben ik nu gekomen en heb mijn best gedaan om
« ordentelijk te schrijven, maar daar zal 't nu wel
« mee gedaan zijn. Door mijne wond schiet daar
« een verschrikkelijke scheut, die de pen uit mijne
« hand doet vallen. Zoo gaat dat nu maar aaneen.
« Mijne zenuwen zijn gansch ontredderd, en ik weet
«, niet of ik nog wel ooit op zijn effen kom. Maar
« de lichamelijke pijn heeft nog niets tegen het ziele« leed... Lezen en schrijven gaan in het geheel niet,
« en ik zit gansche dagen te bedenken hoe gelukkig
0 ik geweest ware, hadde de Heer mij gewild in
« Juli laatstleden. Maar zoo gaat bet ; die er te veel
« zijn, gelijk ik, blijven er loopen, en die er noodig
« zijn, haalt men weg. Och, vergeef mij u dit alles
« te vertellen : 'k moet het toch aan iemand kunnen
« klagen )›.
Dat gedroomde, wrange geluk van « door den
Heer gewild te worden » zou weldra het hare zijn,
,echter niet zonder nieuwe en grooter smarten ; haar
lijdensbeker was niet geledigd ; nog de droesem
wachtte haar op den bodem.
Het oude vaderlijk huis, waar vO6r jaren zoovele
heldere stemmetjes van gelukkige en vroolijke kinderen zich aan het bedrijvig getink en gebons van
hamer en aanbeeld paarden, en dat allengskens lediger
liep en treuriger werd, terwijl tevens het smidsvuur
uitstierf met zijnen nasleep van beweging en leven, het
vaderlijk huis moest in December 1899 verlaten wor-
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den, om, ten gevolge der onteigening, onder den
maker te vallen der afbraak. Aldus werd, om zoo te
zeggen, alles, zoowel in 't stoffelijke als in 't zedelijke,,
rondom de arme dichteres gesloopt. Toch schreef zij :
« Dat wij dit treurig huis verlaten, dat van diets dan
« dood en droefheid spreekt, is een goed... Ik tracht
• er naar, pier weg te zijn, want ik kan niet zeggen
« hoe zwaar mij het leed nog weegt. 't Is of bet
« nooit beteren zal. » En met het oog op de nieuwe
woning (« 't Is (in de Van Leriusstraat) de hoek van
« het park, waar gedurig boomen en gras en vogelen
• te zien zijn. Me dunkt, dat we daar zullen herleven„
« Wij hebben 't alien noodig-, want we kunnen toch
« maar niet op onzen stel komen. »
Herleven? De arme! zij' zou. er slechts voor enkelemaanden, voor een zomer wat uitzicht hebben op Gods
lieve natuur, op de haar zoo dierbare boomen, gras en
vogelen. En dan nog, welk een zomer! In Juli twowerd er door de heelmeesters tot eene nieuwe operaticbesloten. De lijderes onderstoncl ze nogmaals, in het
Sint-Camillusgesticht, en na eenige weken kon zeschrijven « Ik ben, God dank! genezen. Morgen mag
« ik naar huis. Ik voel me op het minst tien jaarverjOngd ; en dit zal zoo blijven, zeggen de genees« heeren. »
IJdele begoocheling, die alweder niet lang duren
mocht!
Nog stak zij, in het najaar, eene reis aan om een,
bezoek te brengen aan eene gezeilin harer kostschooljaren, kloosterlinge in Hamont, die haar leven langeene harer beste vriendinnen bleef, en verder aan hare
zusters te Luik en te Dinant gevestigd : het scheen
haar een herleven ; inderdaad was het een laatstevaarwelreis. Reeds in October werd zij gedwongen te
bed te blijven, terwijl tevens hare folteringen immer
aangroeiden. Zoo sleet zij de lange, droeve wintertnaanden van het vorige jaar.
Ook de lente bracht geene verkwikking, en
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langzamerhand moest aan de laatste hoop op behoud
worden verzaakt; den derden Paaschdag, 9 April,
werd het eindelijk noodig geoordeeld haar de HH.
Sacramenten der stervenden toe te dienen. Zij ontving
ze met de roerendste gesteltenissen van geloof en
godsvrucht, van overgeving en berusting in Gods
goeden wil.
Vrome christene vrouw, als zij haar leven lang
geweest was, volhardde zij in die zelfde gevoelens, die
haar rechthielden in het onverpoosde lijden, nacht en
dag, der treurige volgende weken, en toen zij dat
lijden eindelijk, te middernacht den 12 Juli, was doorgeworsteld, sloot zij de oogen met het vaak vroeger,
maar vooral dien laatsten avond herhaalde -: Fiat
voluntas tua!
Het was eene goede gedachte op heur doodsprentje hare eigene woorden te plaatsen, getrokken,
uit de Godelieve
« 0 arme vrouw, uw lijden is gedaan,
Ten goede komt u wat gij hebt verdragen,
Ze zijn nu heen, die kOmmervolle dagen,
Voorbij is smart en treurnis, droef getraan.
Kom, neem uw plaats in 't juichend maagdenkoor;
Kom, u doortintle de eeuwige liefdegloor!
Zie, hoe de hemel zich om u verheugt,
Hoe roze martlaarsglans u komt omglimmen!
Hoor, hoe van de aarde stemmen opwaarts klimmeu,
Uw goedheid roemend en uw sterke deugd!
Geniet het loon van wat ge leedt en wrocht;
Zie uw6 beden, door Gods welbehagen,
Alreeds de rijpste, schoonste vruchten dragen.
Juich, juich, nu om hetgeen gij lijden mocht!
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II.
Een ander doodsprentje der ontslapene luidt
aldu s
« Zachte, toch heldere ster aan den Nederlandschen letterhemel, — ster, wier glans nooit door
een minder reinen sprankel werd beneveld, , was zij
de geliefde dichteres van het Vlaamsche yolk, Naar
yolk, welk zij zelve zoo innig liefhad. Uit het hart
opgeweld, _drong hare poezie tot de harten door,
lichtend en stichtend, roerend en zalvend.
• Vrome Christinne, zonder vaar noch vrees,
kende zij niet alleen geen weifelen, waar het haren
godsdienst gold, maar zij was een engel van Godsvrucht en van deugd.
'• feeder minnende dochter, zuster en vriendin,
was zij voor hare dierbaren een schat„wiens verlies
aan Dunne harten eene ongeneesbare wonde toebrengt.
« Haar gezin zal om dien ontnomen schat blijy en treuren. Moge het Vlaamsche yolk zijne dichteres niet vergeten ! Moge de Heer zijne dienares
bekronen!
Dat beeld met enkele lijnen geschetst is waarheid.
Laat ik het in zijne hoofddeelen een vVeinig bijwerken
en uibreiden.
De dichteres werd meermaals en warm geprezen ; toch ontbrak het ook niet aan afkeurende critiek.
ja, ze fabrikeerde geenen neveligen onzin; ze
zocht het, niet in zonderlingheid, die men vaak met
den valschen, naam van eigenaardigheid stempelt ;
zij was geen dweepster , met tranen van somberen weemoed, wrevele , levenszatheid en grondelooze vertwijfeling; en daarom was zij ondichterlijk, alledaagsch,
bekrompen, met een woord, zij was zoo een soort
van zwaluw, gestaag rondfladderend, nu rechts dan
links, laag over den grond, zonder ooit hooger vlucht
to nemen.
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In werkelijkheid : hare Muze was te waar, te
menschelijk en te christelijk; zij was te door en door
Vlaamsch, om in de oogen harer tegenstrevers veel
genade te vinden, of, ja, rechtvaardigheid.
Wij blijven bij dergelijke beoordeelingen niet
langer stil; wij zullen ze noch verder aanhalen, noch
pogen te wederleggen : het artikel aan de gedachtenis der overledene gewijd is geen strijdschrift.
Zullen wij nu onze dichteres onvoorwaardelijk
en onvermengd prijzen?
Ik ken geen enkelen schrijver, ja niet eenen
kunstenaar, voor wien zulks naar strikte waarheid
het geval is : des menschen werk zal of kan nooit
het ideaal der volmaaktheid ten voile bereiken.
Ook Hilda's talent heeft derhalve zijne schaduwzijden, zijne zwakke kanten; doch zonder ze te
loochenen of ja te verheelen, is het wel niet de rol
eener bezadigde critiek, en nog veel minder de onze,
de schaduwzijden op den voorgrond te plaatsen en
nog zwarter te kleuren, of die zwakke kanten bij
voorkeur uit te stallen en er het krachtigere zooveel
mogelijk achter te verduiken, zooals meer dan een
harer bedillers het deed (I).
Om echter mijne persoonlijke denkwijze niet op
te dringen, en om tevens deze hulde aan de ontslapene meer karakter van algemeenheid te geven,
late men toe, dat ik niet enkel en louter mijn eigen
gevoelen uitdruk, maar liever en breeder dat van
anderen aanhale, met welke ik overigens meestal
zelf instem.
Hilda's eerste Klaverken werd, o. a. besproken

(I) Toch zullen, denkelijk, sommigen van meening zijn, dat ik
wel te veel en te onvoorwaardelijk prijs. Men gelieve in 't oog te
louden, wat mijn schrift is : in eene critische studie over de schrijf,ster zouden zwakheden en gebreken niet mogen over het hoofd gezien
worden in eene hulde aan hare nagedachtenis is zoo jets niet op
zijne plaats.
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in Het Belfort (1886, bl. 537). « Eene milde inborst 3,
— zoo luidt het daar over het kenmerk van het
talent der dichteres — « met eene ,diepe opvatting,
een- breed besef van 's menschen gemoed, ten dienste
van eene rijke inbeeldingskracht, ter schepping en
schikking harer tafereelen. » En verder na afzonderlijke bespreking der drie idyllén : « Natuurlijke
eenvoudigheid schijnt vooral de hoofdbegaafdheid
der dichteres te zijn ; doch het besef dier natuur„
Welk zij zoo eenvoudig weergeeft en afschildert, is
het kenmerk van eene diepdenkende ziel, van eene
gevoelig hart, van rijke geestvermogens. In hare
siervolle inbeelding, door vernuftige beradenheid gemend, heeft zij keus in overvloed van zuiver schoons,
om alle wanluidend kletterend kiatergoud op zijde te
laten. En toch zijn hare karaktertrekken zoo fijn gevoeld, zoo juist gepast wedergegeven, zoo dichterlijk
afgeteekend en nauw verbonden met het verhaal. »
Datzelfde jaar drukte [let Bel/ort (bl. 622) eene
breedvoerige critiek over Bloemen en Bladeren; zij
was van de hand van den geleerden Pater Serv.
Dirks. Bepalen wij ons bij , twee uittreksels van
algemeenen aard. Na verschillende stukken afzonderlijk besproken en geprezen te hebben, zegt de
schrijver (bl. 627) : ‹, Is er nu op Hilda's poezie volstrekt niets aftewijzen? Is die zoo volmaakt dat er de
kritiek eigenlijk geen vat op heeft? Om de waarheid
te spreken, ik heb hier en daar, onder het lezen, wel
eens bij mij zelven gezegd : dat vers dunkt miiwat
zwak; ik zou hier een ander woord gebruikt hebben, of
w\el : die oversprong komt mij wat hard voor; — docli
dat gebeurde zoo zeldzaam, dat ik het de moeite
niet 'waard geacht heb die weinige plaatsen te onderstrepen. »
En ten slotte (bl. 629) stelt Pater Dirks de vraag :
« Waarin bestaat nu wel het eigenaardige, de biizondere stempel, het echt, dichterlijke van Hilda's
talent? Als ik, in mijn oordeel, op eigen gewaar-
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wordingen, op den ontvangen indruk mag voortgaan,
dan durf ik beweren dat de ziel van die poezie de
Weemoed is. Niet echter de Byroniaansche weemoed
die tot wanhoop voert , niet die dwepende zwartgalligheid van Rene', door Chateaubriand in de mode
gebracht en die zoo veel onheils stichtte; noch ook
.die laffe gevoeligheid, die ziekelijke toestand dien
de Franschen met het woord incom5ris aanduiden;
maar een zachte, stille weemoed, die, wel verre van
aan de ziel haren vrede te ontrooven, integendeel,
een weldadigen invloed op haar uitoefent. Ik zou
,dien weemoed willen beschrijven met die twee zoo
vreemd aaneengekoppelde woorden, waarmede Homerus de gemoedsaandoening schildert van Andromache bij het scheiden van haar gemaal — eene
stille, kalme, diepgevoelde vreugde die zich in tranen
lucht geeft. Geen wonder; die vreugd komt voort
uit de christelijke zelfopoffering; uit eene belanglooze menschenliefde, uit het bewustzijn dat men voor
anderen, niet slechts, jets gedaan, maar ook iets
geleden heeft. In het offer is ook bitterheid, omdat
het door een menschenhart wordt daargebracht, op
de puinen van het egoIsme, maar dat bittere wordt
verzoet door de genade en door de innige overtuiging dat men iets gedaan heeft waardoor men waardig is onder Gods kinderen gerekend te worden.
Zulk een zaligen weemoed zal ook Jezus gevoeld
hebben, toen hij, bij de voltrekking van zijn offer,
in de volheid zijner liefde, den overwinningskreet
slaakte : Alles is volbracht !
« Dat deze de echte geest is van Hilda's poezie,
zeg-gen mij de drie versregels waarmede zij Wanna
en den heelen bundel besluit
Ze wist nu dat haar offer was aanvaard,
En in heur boezem woonde een stille vrede,
Een blijheid, als geen menschehjk hart ooit kende.
« Gelukkig de mensch die dat gevoelt , gelukki-
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ger nog de dichter die dat gevoel aan anderen weet
mede te deelen. Want dat is zijne zending — te
leeren, te troosten, te bemoedigen — de lastbriet
dien hij, met zijn talent, van den Hemel ontvangen
heeft. Moge onze Antwerpsche Dichteres die dit alles
zoo wel begrijpt, zoo innig gevoelt ; die haren lastbrief reeds in zoo ruime mate, zoo moedig vervuld
heeft, immer voortgaan hare , lotgenooten door haar
dichtertalent weltedoen. En terwijl God haar een zoo
buitengewoon vermogen verleend heeft om harten
te ontleden, zielewonden te ontdekken, en karakters
te schetsen, zal zij ons, hoop ik, nog dikwijls ,onthalen op zulke lieve, dichterlijke volksnovellen, waardoor zij ons beurtelings eene onschuldige vroolijkheid
en een zachten weemoed in het harte zal brengen. »
Toen Hilda's V-erhuizen in 't licht kwam, vond
het een ernstigen en strengen — 'k zeg niet onrechtvaardigen of ongunstigen — beoordeelaar in.
Dr H. Claeys, den redenaar-dichter. Vinding, uitwerking, metrum, alles werd getoetst aan de eischen van
waarheid en kunst; doch, zonder de zwakke kanten
van het werk te verheelen, uitte de bevoegde recensent over Verhuizen, welk hij « eene gelukkige
vondst » noemde, het volgende vleiend oordeel
« De lezing van het landgedicht zelf zal doen zien
hoe het verhaal ingekleed is, wat ruime plaats door
de eigenlijke beschrijving van huis en verhuizing
wordt ingenomen, hoe schrander opmerkzaam de
geest der dichteres alles gadeslaat en opneemt, hoe
zij het menschenhart doordringt en in de uitingen
des gevoels de juiste toetsen grijpt, hoe zij de sprekende trekken weet, te kiezen om het karakter der
personen en de natuur der zaken naar waarheid
en leven te schetsen.
« De verdiensten van het werkje zullen den
lezer zoo stemmen dat hij zich niet ophoude bij
vragen als deze : Is « Verhuizen niet voor een groot
deel enkel beschrijven om, te beschrijven, de vorm
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om den vorm, de kunst voor de kunst ? Welk hoofdgedacht huist in dien fraaien vorm? Maakt dit landgedicht ten slotte dien weldadigen, verkwikkenden
indruk op het hart dien een genre-tafereeltje uit het
buitenleven als van zelfs meebrengt, wanneer het
eene ingeving is des harten en, niet enkel tot verlustiging der verbeelding geschetst, belangstelling
wekt door roerende waarheid van gevoel ?
« De dichteres zal buiten twijfel het effect hebben bekomen dat zij heeft gewild. »
En wat vender : « In het landgedicht hervindt
men dezelfde manier (als in het Klaverken) die der
dichteres onderscheidend eigen is; dezelfde opmerkzaamheid die ook de minste bijzaken niet verwaarloost , dezelfde juistheid ,en levendigheid van lijn
en kleur, hoog te waardeeren hoedanigheden voor
de beschrijvende poezie...
« Niemand daarbij zal ontkennen dat het verhaal
langs natuurlijke, rechte wegen naar zijne ontknooping wordt geleid. »
Wil men ook eene beoordeeling over het talent
der dichteres ter gelegenheid van een harer prozaschriften, zoo verzenden wij naar die van den heer
F. Dryvers in Warande-Belfort (1900, I, bl. 28 I).
Daar lezen we, onder meer : « Hetzij de schrijfster
het Antwerpsche burgersleven afmaalt, hetzij ze met
eene zekere voorliefde ons in een stil Limburgsch
dorpken laat verpozen, altijd is het eene schildering naar de werkelijkheid : dat is doorleefd, en dat is
doordacht. Vooral moeten wij in Hilda Ram bewonderen dat zij met geringe middelen zooveel uitwerkt.
« Vestigen wij nogmaals onze aandacht op de
karakterschildering : in de tciestanden, waarin zij hare
personen plaatst, in hunne handelingen en woorden
is er dikwijls iets fijn geestigs, iets schalksch en
toch roerends tevens; iets dat den glimlach op onze
lippen wekt en terzelfdertijd diep in het herte grijpt. »
En wat verder : « Zoo is gansch het gewrocht eene,
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wij zullen wel niet zeggen machtige, maar fijn vrouwelijke schepping. Als dusdanig zal het eene bijzondere plaats, in onze letterkunde inneMen. Wel zullen
sommig-en_ oordeelen, dat het geheele een mengsel is
van realisme en idealisme en dus geene vaste strekking houdt; wat ons - betreft, wij denken dat een
schrijver zich aan geene school, moet gelegen laten,
maar wel natuurlijk schrijven volgens den aanleg
van zijnen geest en van zijn hert. En wanneer die
geest en dat hert onverdorven zijn en daarbij over
scheppings-, en zeggingskracht beschikken, zullen wij
zijn kunstwerken met wellust smaken, zij molten ,dan
idealistisch of realistisch zijn, subjectief of objectief.
Liefst toch zijn ons die werken, waarin de kunstenaar het beeld zijner eigene schoorie ziel op de meest
stoffelijke werkelijkheid inprent, waarin hij ons de
werkelijkheid te aanschouwen geeft om er onszachtjes
boven te verheffen. En dit doet de Familie Schrikkel,»
't Ware niet,moeilijk tal van soortgelijke recensien aan te halen; doch dat blijven imrner uitingen
van persoonlijke gevoelens, wier waarde me'estal
afhangt van de mindere of meerdere bevoegdheid
der recensenten.
Laat, ik Bever nog wat plaats gunnen aan de
oordeelen over Hilda's talent geveld door de keurraden van den vijfjaarlijkschen wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde. Hier immers hebben we meer
dap een enkel individueel gevoelen : de richtingen
toch, die men volgt, de stelsels, die men aankleeft,
de beschouwingswijze, die daaruit volgt, zijn bij de
leden van zulken keurraad, niet alleen van nature
zeer verscheiden, maar meermaals tegen elkander
aandruischend; de geopperde gevoelens zijn dus veel
minder eenzijdig, en het verz,iag, dat het gevoelen
der meerderheid moet weerge'ven, en, ja, des noodig,
de ongunstige zijde niet mag verduiken, schenkt des
te meer gewicht aan de waardeering.
Driemaal werden het talent en de werken onzer
dichteres besproken in die verslagen.
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De eerste maal — voor het 7 e tijdvak (1880-84)
-- kwam reeds haar eersteling, Een Kiaverken, in
'aanmerking voor den prijs met de, Rzende Blaren
van Jan Van Beers. Geen kleine lof, voorwaar, ligt
in dat feit zelf. En het oordeel van den keurraad?
« _Een klaverken nit 's Levens Akker — zoo zegt
het verslag van den kieskeurigen J. A. Van Droogenbroeck — is een eerste werk. De jury houdt dit
boek voor het gewrocht eener rijkbegaafde dichteres,
die eerbied heeft voor de kunst en er zich ernstig
op toelegt, hare stukken zorgvuldig af te werken.
De eerste der drie idyllen, Op zes weken, is eene
der fraaiste schilderingen van het eenvoudige burgersleven, die in onze literatuur bestaan; zij verdient
voorzeker eene plaats naast Messcherts Gouden Bruiloft, en komt misschien wel onmiddellijk na Van
Beers' Begga. De tweede, Tante-Moeder, bewijst dat
de dichteres niet alleen met uitmuntend talent weet
te schilderen, maar ook weet te verhalen en het hart
der lezers diep te roeren , hier is meer vinding en
de inhoud grijpt diep aan.
c Het laatste stuk, Vondelingen, is min gelukkig
van keus en leiding ; doch het behelst eene menigte
bewonderenswaardige natuurschilderingen.
« De stip is zuiver, de woordenkeus smaakvol en
verrassend door juistheid, en, wordt soms een dialectwoord of eene wending uit de volkstaal gebruikt, zoo
gebeurt dit met zooveel tact en gepastheid, dat deze
niet schaden, maar door hunne eigenaardigheid nog
meer kleur bijzetten. Eenige leden maakten opmerkingen nopens den versbouw; zij zouden liever 't zij
berijmde, 't zij metrische verzen gebruikt zien instede
van blanke verzen, die wel eens in gewoon proza
dreigen te verloopen. »
In het volgende tijdvak dezer wedstrijden (1885-89)
werd, zooals wij reeds vroeger zeiden, Hilda's bundel
Gedichten bekroond, en dit wel met eenparige stemmen. Ze stond echter nogmaals, evenals den voor-
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gaanden keer, tegenover een geduchten medekamper.
Hooren wij de uitspraak van den keurraad, aangeboekt door de wel versneden pen van haren verslaggever Theo Coopinan : « , Het kenmerk van Hilda
Ram's Gedichlen is, vooreerst, de groote kieschheid
in de keuze der onderwerpen. Wel is waar zijn erverscheidene, in de kleinere, die van niet veel gewicht
zijn of voor welke — inzonderheid de lyrische — zij
nog niet gansch voorbereid schijnt. De dichteres moet
het zelf gevoeld hebben : zij bewerkte ze met minder
zorg dan de grootere, waarin zij hare meerderheid
laat gevoelen en gelden, in zoover dat de beoordelelaar
zich afvragen moet wat het meest bewondering verdient, of de rijke verscheidenheid der stof; de zuiverheid van opvatting, of de meesterlijk gebouwde
verzen, bijzonderlijk de metrische.
« Sommigé deelen van Wachlend en van Ver..
huizen behooren tot de uitmuntendste brokken, die
in onze letterkunde sedert jaren geschreven zijn...
« Hilda Ram's Gedichten zullen, over het algemeen, om hunnen eenvoud en omdat zij spreken tot
de verbeelding en tot het gemoed, evengoed begrepen en genoten worden door den gewonen lezer, door
de groote gemeente, als door den bevoegden kunst..
genoot, die ze nogmaals en herhaaldelijk zal ter hand
nemen, om het volledig verband tusschen hunne
innerlijke en uiterlijke beteekenis en waarde na te
gaan en te schatten, en eindelijk te bevinden dat, uit
vele stukken der AntwerpSche dichteres, een menschenhart spreekt, eene warme en zielvolle stem
stijgt, gedragen op de wieken eener doorgaans zoetVibeiende en welluidende dichterlijke taal, welke niet
als die van Pol de Mont gansch ,en uitsluitend de_
aandacht van den ontwikkelden lezer op zich trekt,
maar wier rijkdom van tonen of schoonheid van
vormen ' niettemin de bewondering afdwingt, daar zij
zich bepaalt bij de getrouwe en vaste, immer bescheidene uitdrukking van de gedachten en gevoelens der
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zangster. Dezer ernstige, bewagen stem vergt, ter
behoorlijke begeleiding of inkleeding, een gebonden,
gestrengen stijl, ingetogen als de melodie des orgels..
In dien zin - de harmonische en natuurlijke overeenstemming tusschen inhoud en vorrn -- is Hilda
Ram's werk volledig en wordt het des te aantrek..
kelijker omdat de geoefende kunstenares als 't ware
de eigen schaduw wordt van de dichteres, waardoor
deze nag meer en beter in het licht komt en de stroom
van sympathie tusschen het hart van den lezer en
dat van de schrijfster door niets meer afgeleid of
onderbroken wordt.
« Uit dat alles kan nu wel eenige contorrigheid
ontstaan, doch deze wordt ruimschoots vergoed door
Hilda Ram's groote gave van opmerking, haar
overigens veelzijdig talent, dat evenzeer uitblinkt in
het tragische als in het louter beschrijvende. »
In het negende tijdvak (1889-1894) kwam de
tweede Idyllentrits ter tafel van den keurraad : « De
rijkbegaafde dichteres van Een Klaverken uit 's Levens Akker en van de bekroonde Gedz"chten - aldus
het verslag - bood ditmaal, op de haar eigen zedige
wijze, Nog een Klaverkel'z. En" in dit Klaverken is er
een blad, het stuk Krukken-M£eken, dat, om zijne
nette bewerking, zijnen boeienden inhoud en roerenden
toon, niet onderdaet voor het schoonste en beste,
dat onze letteren reeds danken aan Hilda Ram. »
Minder gunstig - en, naar mijn bescheiden oordeel, te recht - is ditmaal het gevoelen over de beide
andere blaadjes van het drietal, die den keurraad als
« wat te haastig geplukt » voorkomen. Voor nummer
een : Kiaar, bepaalt zich echter de critiek tot den
uitwendigen stoffelijken vorm : metrum, rhythmus
en wat dies meer. En dan sluit het verslag met dit
getuigenis : « Hoe het zij, en al is Boer Balthus, als,
vinding in 't geheel -niet gelukkig getroffen, de
kleine bundel geeft nog altijd de beste blijken van
de gunstige zijde onzer dichteres : de fijnheid van
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opmerking, het volhouden van de karakters, het, ten
onzent, bijna gadeloos penseelen en, bovenal, Hilda
Ram's frischheid van schildering. »
Mocht ik thans — na, met opzet, eerie zoo groote
plaats aan het oordeel van anderen ingeruim,d te
hebben — beknopt mijn eigen gevoelen Fuiten over
Hilda's talent en werk, zoo zou ik vooral duiden op
haren gezonden realistischen zin, die geene idealen uitsluit, maar veeleer najaagt en ze met de werkelijkheid
zoekt te verbinden ,,op hare fijne opmerkingsgave, die
karakters en toestanden zoo wel weet te vatten ; op
haar schildertalent, dat hare tafereelen tot in de
minste bijzonderheden zoo frisch en waar, zoo levendig en belangwekkend afmaaYt; op haren eerbied
tevens voor taal en kunst, die hare Muze immer in
den toom houden en haar voor alle onordelijke uitspattingen van den dichterdrift behoeden , op hare
bezadigde en gegronde levensbeschouwing, die,
ofschoon weemoedig getint, immer zoo gelaten en,
ja bemoedigend blijft, als zij christelijk en geloovig
is; op de reinheid van keus en behandeling, die den
meest .nauwgezetten lezer nooit aanstoot zal geven;
op het edel doel, welk overal in hare schriften door-.
straalt : geen eigen roem, zelfs geen louter genot voor
den lezer, maar stichting, verbetering, veredeling.
Nog op veel meer diende gewezen te worden;
doch dit zij genoeg, bijzonder met het oog op al
wat we reeds van anderen overschreven. Laat ik
enkel er bij voegen, wat ik zelf in een onuitgegeven
studie aanteekende nopens haren laatsten — bij mijne
wete minder besproken — dichtbundel : Wat zei,
wat zovg « dat kwezellje » /

« Walt den vorm betreft, blijft de dichteres den
eerbied getrouw, dien zij, in hare vroegere werken
immer aan den, dag legde voor de kunst en voor
dezer eischen en voorschriften. Taal en stijl zijn zuiver en verzorgd; de verzenbouw is onberispelijk, zoo
waar metra der Ouden worden gebezigd als waar
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nieuwere vormen de stof inkleeden. En zulks mag,
mijns inziens, wel degelijk in aanmerking komen,
niet enkel als een protest ten bate der ware kunst,
maar tevens als een bewijs van meesterschap en
kunstvaardigheid, waar thans bandeloosheid en willekeur maar al te veel door eene jongere school als
eenige regel gehuldigd worden of, juister gezegd,
tot dekmantel dienen van onmacht en knutselarij.
« Doch het boek bezit verdiensten van hoogeren
rang. Wat de Antwerpsche dichteres ons aanbiedt,
is echte poezie en tevens opbeurende, veredelende
poezie, het is poezie van het hart en van een rechtschapen hart. Poezie van het hart! gemoedelijk en
eenvoudig ; ongekunsteld, zou men zeggen. En toch
daar is kunst en veel kunst in het werk; doch die
kunst ontsnapt aan het oog van den lezer en vergt,
om ontdekt te warden, het oog van den kenner ;
omdat de dichteres zelve er niet aan denkt, veel
.
minder nog uitstalling er van beoogt. Bij andere
dichters, zelfs van de beste, zoo elders als hier te
lande, treedt de kunst niet zelden veel meer op den
voorgrond. 1k stelde mij wel eens de vraag, waarbij
zulks mag komen, en 't ware een niet onbelangrijk
onderwerp van vergelijkende studie. Wat er van zij,
wellicht is het niet van alien grond ontbloot, redenen
er van hierin te vinden, dat die schrijvers of te uitsluitelijk eenig stelsel aankleven, Of eene nauw bepaalde
richting volgen, Of jacht maken op effect. Hilda Ram,
daarentegen, heeft en kent maar eene hoofdzakelijke
bekommernis : hare denkbeelden en gevoelens vertolken zoo waar mogelijk, en ze aan anderen mededeelen in al hunne levendige frischheid.
« En vandaar — en dit wel vooral in haren
laatsten bundel —, eene andere hoedanigheid en tevens
verdienste : haar werk, namelijk, maalt ons de dichteres zelve af, zooals zij is en denkt en gevoelt. De
titel van haar laatste gewrocht had — in plaats van.
Wat zei, w& zong q dat kwezelje — met alle waar-
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held kunnen wezen : Waif dacht, waif voelde — niet
de kunstenares - maar « de Vrouw » Hilda Ram.
Haast geheel het boek is, laat ik zeggen, subjectief,
zelfs daar waar het meer objectief schijnt. Aldus,
bijv., in het dichtstuk « De Zon » : het is de kranke
knaap niet, het is Hilda zelf, die daar jubelt in het
landhuisje, die daar treurt in de stad. Toen ik dat
stukje las, zag ik haar, beurtelings, in het eenvoudig
buitentje van Katerheide en in het steedsche huis
van de Meir. En zoo elders. Zoo, bij name, ook
voor hare typen : Hare Wanna, hare Tante-Moeder,
hare Klaar, hare Thecla, en andere, zijn haar eigen
ideaal, zijn niet anders dan hoe zij dacht en gevoelde
nopens de Vrouw, dezer karakter en dezer zending.
Wie een diepen blik wil slaan in hart en geest der
dichteres, wie hare levensbeschouwing wil doorgronden, wie haar lief en leed, hare verlangens en verzuchtingen wil kennen, wien het lust te weten, wat
haar aantrekt of haar afkeer inboezemt, leze enkel
met aandacht, en met dit bepaalde doel, al « wat
het kwezeltje zei en zong », want dat dacht het, dat
gevoelde het, dat beleefde het. »
Eerie bijzonderheid uit haar leven gingen wij in
het eerste deel dezer studie stilzwijgend voorbij, deels
om er het verhaal van Hilda's lijdensmaanden niet
door te belemmeren, deels omdat wij het aanzagen
als bier vooral op zijne plaats, waar wij meer bijzonder hare kunstwaarde beschouwen, want toch —
hoe vaak ook andere redenen bij zoo iets in 't spel
komen L-- bij Hilda Ram zijn wij gerechtigd het te
houden voor niets anders dan eene plechtige erkenning van hare verdienste, eeneioutere hulde aan haar
talent. Wij bedoelen het ridderkruis der Leopoldsorde,
haar geschonken bij Koninklijk besluit van 12 Mei
190o. Het Antwerpener Davidsfonds, waarvan Mathilda
lid was, vierde het heuglijk feit door eene feestzitting
en door het aanbod van haar portret aan zijne medeburgeres.
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Waar men aldus Hilda Ram, als dichteres en als
letterkundige beschouwt, mag men wel te recht
getuigen, zooals het de heer Coopman, de huidige
bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie,
deed, in de hulde, die hij haar bracht in de zitting
van 17 Juli dezes jaars : « Ons yolk heeft Hilda Ram
bewonderd tijdens haar kortstondig leven. Het zal
flare gedachtenis vereeren en de te vroeg ontslapene
blijven liefhebben in hare werken, in de bloemen
van haar rein gevoelig hart en van haren fijnen,
,edelen geest » (I).
Zulks was de Dichteres.
En zulks was ook de Vrouw.
« Godsdienst, Vaderland en Moedertaal » -®- hoe
afgesleten het gebruik van dit drietal ook moge wezen,
toch dient het hier nogmaals gebruikt, omdat het de
kleuren bevat van haar vaandel, den droom haars
ganschen levens, het doel van geheel haar streven.
Vandaar dat op dit drievoudig gebied niets haar
onverschillig liet. Vandaar die vrome, ofschoon breede
godsdienstzin, die in al hare schriften doorstraalt,
zooals hij haar zelve in gansch haar leven geleidde
en bestuurde : niet het dichterlijke alleen van haren
godsdienst trok haar aan , ook in het practisch leven
bleef zij hem immer getrouw. En gelijk zij er de
milde poezie van gesmaakt had, en zich nauwkeurig
aan zijne voorschriften had onderworpen, zoo vond
zijn in hem de beste en de meeste troostbronnen
in hare bittere lijdensstonden en, ja het berustend
en vredig flat bij haar vroegtijdig ontslapen.
Geen wonder, dat bij die innige en diepe overtuiging haar wandel zoo rein en vlekkeloos was als
hare dichtgave en dezer voortbrengsels. Toch waren
hare godsdienstige gevoelens niet van bekrompen
aard , werd zij ook al eens een kwezeltje geheeten,

(I) Verslagen en Mededeelzngen, 1901, II, bl. 10.

292

HILDA RAM.

en greep zij, in haren schalkschen geest, die benamingals met welgevallen aan, zij was het volstrekt niet
in de gispende beteekenis, die het woord meestal.
kenmerkt. Al wie haar persoonlijk gekend heeft, weet
het; en zij self dichtte met waarheid :
« Maar denk-niet, omdat ik een kwezelken ben,
Dat ik treur en knies bij avond en morgen,
Dat ik geen vermaken, geen vreugden ken,
Steeds denk aan den dood, die ons eens komt Worgen._
Zelfs die beendrige bode baart mij geen zorgen,
Dan hij
na 't geen ik op aarde geniet,
Nog grootere weelde en heil mij borgen.
Des, blijde is mijn, /hart, kent angst noch verdriet,
Want licht is 't verleden en licht is 't verschiet,
Dat' blinkt door der hope gazen, gordijn.
Ik wandel door 't leven en neurie mijn lied,
Ken wroeging noch haat, noch wreevlig gegrijn!
Gelukkig, gelukkig die kwezelkens zijn! » (I)
Gansch aan haren godsdienst verknocht,_was zij
zulks ook aan land en taal. Niets desbelangende liet
haar onverschillig. Het welzijn en de roem harer
Scheldestad vooral waren haar dierbaar. Waar er
gejubeld werd of getreurd, waar er gewerkt werd of
gestreden of geleden, was zij en eischte voor
haar zelve een ruim aandeel : Zij juichte den 16 Mei
1896 bij het jubelfeest, zij-Weende den 14 December
eerstvolgende op het graf van « Antwerpen's goeden
Engel », de onvergeetbare Juffrouw Constance Teichmann (2). Zij huldigde, in vranke taal, den Vlaamschen
meester Pieter Benoit en waar hij miskend, en waar
hij erkend werd (3). Zij spande de snaren, toen 'Prins
(I) Gedthhten. 70.
(2)
Goede Engel, Mejuffr. C. Teichmann, bestuurster
sedert 1846 van het kindergasthuis Louise-Marie. Gedenkenis van haar
jftiçjari r Jubelfeest (door Hilda Ram). Antwerpen, Van den Broeck
(z. j.) — Een Bloemkrans neergelegd op het graf van Juffr. C. Teich.
mann, Antwerpen's Goeden Engel. Antw. Van Os-De Wolf, 1897,
(3) Pbat ZeZ; was song, bl. 49.
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Albrecht te Eekloo de Nederlandsche taal liet gal-,
men (i). De (iroeningerkouter gaf haar gespierde
verzen in (2). Zij voegde — een der eersten — hare
stem bij het machtig Belgisch koor ter verheerlijking
der helden van 1798, « Onze Boeren >>
En wanneer er goede werken te stichten waren
of te steunen, ontbrak nimmer hare hulp. Aldus, bij
-de stichting van het « Universiteitsonderricht voor
vrouwen » te Antwerpen, maakte zij deel uit van het
inrichtingscomiteit, zooals ook het geval was voor
verschillende sociale werken ter ontwikkeling, verzedelijking en veredeling der vrouw. Aldus, nogmaals,
toen Befort en Dietsche Warande tot een tijdschrift
versmolten werden, prijkte heur naam van eerst af
op de lijst der leden van den opstelraad.
Wat zij was voor hare dierbaren, 't zij in den
schoot van het gezin, 't zij in de vriendschapsbetrekkingen, zegt haar doodsprentje met een enkel woord.
Wij zullen den sluier van dat inniger leven niet verder
oplichten : overigens in al hare schriften straalt het
helder door, hoe eerbiedig beminnend zij was voor hare
ouders , en even teederlievend was zij voor broeder
en zusters, even vast in trouwe voor hare vrienden.
Voor die alien bevatte heur hart schatten van toewijding, bezorgdheid, erkentenis en verknochtheid.
Met een woord, zij was eene echte Vlaamsche
vrouw, in de edelste beteekenis, die wij, Vlamingen,
aan deze benaming vasthechten.
Meermaals hoorde ik over haar karakter praten.
Men zei weleens, dat zij te eigendunkelijk was, en
te onafhankelijk ; ook wel, dat zij te veel wist van
haar eigen talent.
Te eigendunkelijk en te onafhankelijk? Veel(I) Ibid. bl. 5 I .
(2) Ibid. bl. 27.
(3) Hulde aan onze Boerenkr/gers van 1798.
Wolf (z. j.).

Antw. Van Os-De
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eer was zij het niet genoeg ; en de E. H. Claeys slaat
den spijker op den kop, waar hij in zijne beoordeeling van Verhuizen schrijft Wij drukken op
dit punt, omdat wij zien, dat Hilda Ram het oordeel
van den lezer opzettelijk inroept en omdat zI brk-

baar de beredeneercie kritiek in acht neemt; ja (en
wellicht al te haaslig) blstemt. »
Ja wel! zij zelf bekende, dat een soort van onafhankelijkheid in haren aard lag, en inderdaad zij had
haar eigen denkbeelden, haar eigen oordeel, en wanneer die eens voor goed opgevat waren, hield zij er
onwrikbaar aan vast ; maar wanneer goede redenen
er haar de onjuistheid van bewezen, zag zij
af van hare denkwijzen om de betere van
anderen aan te kleven. Hare raadslieden in zake van
letterkunde, o. a., kunnen daarvan getuigenis afleggen.
Slechts een voorbeeld ter staving. De oorspronkelijke
ontknooping van hare « Wanna » was gansch verschillend van de tegenwoordige. Zij had mij over
dat stuk evenals over de andere van Bloemen
en Bladeren geraadpleegd — en ik vond, het einde
-te moeten afkeuren. Den 15 September 1885 schreef
zij mij : « Zoodra het af is, zend ik u het ,nieuw
• einde. Gij zult tevreden zijn, en Mijnheer X. ook.
« 1k ben blijde u te kunnen bewijzen, dat, zoo ik
u naar raad vraag, ik er ook aan houd dien te
4 volgen. 'k Zeg maar rechtuit, dat het mij nog al
• wat gekost heeft mijn gedacht op te geven. Om
dat einde aan te brengen, had7 ik gansch het stukje
« opgebouwd; maar ik weet en zie, dat ge toch
« gelijk hebt ».
Dat zij te veel afwist van haar eigen talent? Maar
is dat zelfbewustzijn niet eenigerwijze , noodzakelijk
bij den kunstenaar om hem tot werken aan te sporen?
Zou iemand, wien het « Anche io son pit/ore » niet
in den geest ligt, zich wel wagen op een terrein,
, welk hij voor zich afgesloten waant en mod Wanen?
Zelfs de christelijke ootmoedigheid schrijft zoo iets
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niet voor. lATeten, dat men talent heeft, is geene
hoovaardij; wel, er zich op beroemen als op eigen
goed: Ook de mannen 'der parabel met hunne vijf
en twee talenten wisten het, zeiden het, en zij werden
er niet om gelaakt; zij mochten er zelfs bijvoeg-en,
dat ze de som door hunnen , handel verdubbeld hadden. Zij wisten, zij benuttigden, , maar zij verhoovaarcligden zich niet : zij schonken alles — talent en
aanwinst als diens eigendom aan den Ge yer terug.
En zoo deed ook immer Mathilda. Wij hoorden
het haar, reeds hierboven, zinged :
« .Niet fier, maar blijde was ik to moed',
Toen ik voor 't eerst die gaaf heb bevroed.
1k heb er den Heer om geprezen,
Dat hij macht mij schonk over 's menschen gemoed,
Dat ik zaaien mocht het schoone en het goed. » (I)
Echter haar talent overschatten, deed zij volstrekt
niet : zij ,zelve — hare briefwisseling- getuigt het
stond meermaals verwonderd over - den lof, die haar
toegezwaaid werd ; en gegronde critiek was haar
welkom en werd zorgvUldig benuttigd.
Doch genoeg.
Wanneer ik, navorschend, Hilda's karakter ontleed, dan dunkt mij, dat teergevoeligheid, ik zei bijna
nog liever : overgevoeligheid, er den hoofdtrek van
uitmaakt. En dat geeft de oplossing aan de hand
zoo van haar leven als van , hare schriften : haar
gemoed was uiterst ontvankelijk voor alle indrukken;
zijne snaren trilden -Onder den minsten adem. Vandaar de weemoed, die zoo vaak hare schriften kenschetst, vandaar de opgeruimdheid eveneens en de
speelsche geest, die tusschen den weemoed in dartelen. Vandaar hare prikkelbaarheid en verontwaardiging eenerzijds, anderzijds hare gemoedelijkheid en

(I) Wat zei, wat zong ; blz. 102.
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hare mildheid. Vandaar hare fijne opmerkingsgave en
hare frissche tafereelen. Zij zelf wist en bekende dien.
hoofdtrek : « 1k word al langer hoe gevoeliger. 't Min« ste kwetst mij ; een woord, soms goed gemeend, gaat
« mij door 't hart als een scherpe pijl » (1).
Met zulk een karakter en zonder godsdienst, ware
zij wellicht of een vrouwelijke Byron geworden, de
zangster van scepticisme, smart en wanhoop, Of eene
Muze van brooddronkenheid en liederlijkheid.
Doch God dank! zij had godsdienst, en veel godsclienst, en deze hield haar karakter in bedwang, ja
temperde, zuiverde en verhief het. Waar de tegenspoed haar tot weemoed sternde, dacht zij aan Longfellow's vers, welk zij bijzonder liefhad
« Behind the clouds is the sun still shining, > (2)
en zij poogde te berusten in den wil Gods; wen de
voorspoed haar toelachte, ging haar hart op in eene
jubelende dankbede tot den Heer.
Zoo was en bleef zij Hilda Ram, de « zachte,
toch heldere ster aan den Nederlandschen letterhemel », de « ster, wier glans nooit door een minder
reinen sprankel werd beneveld ». Zoo, « uit het hart
opgeweld, drong hare poezie tot de harten door,
lichtend en stichtend, roerend en zalvend ».
« Moge het Vlaamsche yolk zijne dichteres niet
vergeten! Moge de Heer zijne dienares bekronen! >>
1907.

(1) Brief van 19 April 1897 .
(2) illescellaneota Poems; the Rain y Day.
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EN IS ER EEN TIJD VAN KOMEN...

En is er een tijd van komen,
Zoo is er een tijd van gaan...
Maar tusschen het , gaan en het komen,
En is -geen tijd, van staan.
Dat heb ik ondervonden
Zoo menigen, menigen keer !
'k Heb fang het overwogen,
Doch telkens verrast het me weer.
Gij, lieflijke tijd van komen,
Hoe dikwijls wordt ge miskend!
Ge zijt als de ontluikende bloesem,
Als 't groenen der jonge Lent'.
Naar volheid, weelde streeft ge
Ze komen... maar al to snel
Ze slenst, de ontlokene rote,
't Rijp gras verrot bij de Wel.
Gij dwaas, dwaas ding van een harte,
Gij droomt van een hoogste punt,
Meer wenschend, veel, veel meer nog,
Dan al wat u wordt gegund
Gij tuurt op de zon, die, bij 't stijgen,
Toch eons den middag haalt...
Ei, zij en kent- geen standpunt :
Zij stijgt... tot ze weder daalt!
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Hoe vele, vele menschen
Erkennen geen tijd van gaan;
Ze leven hun ledig leven
Geweven uit dwaasheid en waan.
Ze gaan, zooals ze kwamen ;
Ze peinzen niet : waarheen?
Ze sieren hun grijze haren
Met kransen van blinkenden steer'.
Wees gij toch wijzer, mijn harte!
Wat streeft, wat stormt ge weer aan?
Wat wilt ge nog zinnen op komen :
Uw tijd is daar van gaan!
Zie, de avondster, zij nadert
Zoo droomend zacht de km..
Hoe liefelijk is heur dalen,
Hoe troostend heur laatst geglim!
15 September 1898.
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EMEMEEZZI
MIJN ZIEL.
Nlijn ziel gelijkt den denneboom
Door teisterende Wintervlagen
Qeschud, gerukt, bestormd, geslagen,
Maar recht zich houdend in zijn schroom,
Niet buigend of niet brekend !
Niet buigend of met brekend, neen!
Maar schor en hard en zwart geworden,
Maar ,star en strak, of lang verdorden
De levenssappen; of tot steen
Versteven vvaar de stoere.
Een scherpe schailw op grijzen grond,
Zoo strekt hij zijne steeklige armen
En schijnt to smeeken om erbarmen;
— Die," teistrend, vlaag op vlaag hem zond
Den stuggen Winterhemel.
Och! zoo een nieuwe Lente kwam
Liefkozen, met ha.ar. vochtige wasem,
Haar warmen, weeken moederasem
Den zwarten den, zoo stijf en stram,
Hem nog eens leerde leven...
Och! Lente heeft zoo groote macht :
Zij kan, in bare sussende armen,
Wat stervend scheen tot leven warmen.
Zij heeft er velen weergebracht,
Die 't aas des doods reeds schenen.

MIJN ZIEL.

A po

Ja! als ze teer aan 't streelen gaat
Krijgt ze ook de hardste botten open,
Groen staan ze, 't schulpjen uitgekropen.
Van licht en morgenddauw verzaad,
De zonne toe te lachen I
Och! kom toch Lente, Lente zoet,
Ik wil, ik ook, nog eens herleven!
Kom mij met jeugdig groen omgeven
En juichen doen om d'overvloed
Van uwe liefste gaven.

januari 1 goo.
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MIJN WOONST (I).

Ik huis in wuivende olmenkfuinen
Gelijk het vogelvolksken doet,
Omzwaaid, omzwierd van rijs en bladen,
Waardoor de zon blij lonkend piept.
Een witte berk staat ginds te droomen,
Zoo recht en slecht, zoo rank en slank,
Met aan zijn voet een roze meidoorn,
Gelijk voor 't Lieve Vrouwebeeld
De bloemenkorf ter stille kerke.
Wat verder doomt, met hout omzoomd,
De wijde vijver. 't Onderst boven
Houdt hij de stronken in zijn schoot
En doet ze wiegewagend sluimren.
Alhier, aldaar schiet het gestraal
Der zon in sprankelende bane
Waarop hel flikkrend, flakkrend danst
Een diamanten peerlenregen.
Dan, als een blanke maagdenstoet
Komt ginds een zvvanenrei gevaren,
Beroerend nauw het rustig vlak...
En, als de vogels in de takken,
En, als de stronken in den schoot
Van 't diepe, spiegelklare water,

(i) De dichteres woonde in de Van Leriusstraat, 6i, te Antwerpen. Hale studiekamer was op het 2 e verdiep en gaf uit op het Park.
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En als het flonkerende gnus
Der diamanten zonnesprankels,
Of — traag, gelijk de zwanenrei —
Zoo huppelen, dommelen, dansen, zweven,
Zoo blij en vroolijk, kalm en stil,
Mijn onbedwongen zielsgepeinzen
Al on en rond hun vrij gebied...
Hoe onbeduidend van de hoogte
De menschen schijnen, die op 't net
Der wandelpaden zich bewegen!
En och! zij wanen zich zoo groot!
Wat zouden de olmen, medelijdend
Hun kruinen schudden, wisten zij 't!
Wat zoude 't vogelvolksken spotten I
En toch, en toch 't is menschen werk
Het planten van die boomengroepen,
Hij bracht het water bier te saam.
Dan, moog hij ' nog zoo nietig schijnen,
Hij heerscht, hij enkel door zijn geest ,
Voor hem alleen is 't blij beseffen
Al de anderen zijn en weten 't niet!
22 Meert 1900.
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EDITH,

I.
ET was vakantie, : eene zeer vroege Paasch-

vakantie en daarbij slecht, regenachtig weder,
zoodat de moeders niet wisten hoe de kinderen in bedwang te houden.
De met jongens geplaagde moeders waren er nog
't ergst aan. Zij hadden schoon alle huisspelen voor den
dag te halen, kinderbiljards, papieren comedies en
paardenkoersen, prentenboeken enz., 't werd alles half
vernield terzij geworpen, en het kwam tot rumoer en
ruzie, ja, tot schelden en vechten. Weldra bleek de
speelkamer te eng voor het daarin opgesloten garnizoen de troepen braken er uit los, namen trappen en
gangen, ja, zelfs kamers en , zalen in om hunne krijgsverrichtingen — kattekensspel of piepenborg of
gendarm en dief — uit te oefenen ; zoodat de meiden
aleerst en dan de mama's met de handen omhoog, in
biddende, smeekende houding stonden en riepen :
« Kinderen! kinderen lief! breekt toch het huis niet
af! » En dan moest nog dikwijls papa er bijgehaald
worden om orde te brengen in die wilde bende. Zijn
zware stem en zijn krachtige hand brachten soms wat
wapenstilstand te weeg ; maar al werden ook de
hoofden van den opstand achter de grendels gezet, de
woelingen bleven broeien en braken weer los bij de
eerste aanleiding.
In Ilk huis waar we ons bevinden komt het no*
zoo ver : er is daar gezorgd voor de kwade vakantie-
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dagen. Van een gebouw, dat vroeger tot stal diende,
heeft Mijnheer Van Durmen eene gymnastzaal laten
maken, waar zijne vier jongens alle ruimte en gelegeriheid vinden tot lichaamsoefening. Een windas met
koorden, bruggen en rekstokken van alien aard zijn
daar aangebracht, touters, wipplanken, klimstaken, al
wat eenjongenshart van moed en vreugd doet zwellen,
benevens raketten en werpschijven, ballen en netten
enz.
Daar speelden nu de vier jongens met hunne drij
nichtjes : Edith, Fanny en Greta Moenackers. Zij
waren gewoon samen te spelen : hunne moeders, die
zusters waren, kwamen wekelijks een halven dag
bijeen, en hielden urenlange gesprekken over allerlei
aangelegenheden, waarmede de kinderen, gelukkiglijk, nog niets te maken hadden.
Nog was daareven de poort van het groote
koopmanshuis niet geopend, of de drij meisjes stormden naar de speelzaal toe, maar moesten, zooals altijd,
door de gouvernante achterhaald en teruggebracht
worden om beleefdheidswilie. Tante en oom dienden
zij een handje en een kus te geven voor zij aan 't ravotten gingen.
[)at was nu al geschied en zij hadden zich ook
onderworpen aan eene tweede onoverkoombare noodzakélijkheid : het uitdoen van hun wandelkleedje en
het aantrekken van den grooten, groven voorschoot
met mouwen, die als gymnastiekkostuum dienst deed.
Miss Holting, tie gouvernante, had hare gewone
plaats ingenomen : op een hoogen stoel, bij het door
ijzervlecht beschutte raam, zat zij te haken, doch hield,
zooals I let haar plicht was, een waakzaam oog in 't zeil.
« Wat gaan we nu doen? Met wat spel beginnen
wij? »
Er waren zooveel antwoorden als hoofden, maar
Otto's stem klonk luidst. Al was hij niet de oudste der
broeders, hij speelde toch den dwingeland en wat hij
-wilde werd steeds doorgedreven.
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Was het omdat de jongen ruwer knoken en
-minder verstand had dan de andere? Waarschijnlijk !
doch hij had toch ook wat meer wilskracht.
Hoort eens, meisjes, voor_ we beginnen, wil ik u
eene kunst laten zien. Maar 't is geen meisjesspel,
hoort ge? Hierheen! naar de 'barre fixe! De gymnastmeester deed het voor en ik, ik alleen kon het hem
nadoen! »
« 's Anderendaags kon ik het ook, » riep zijn
broeder.
« Toch denzelfden dag niet! ziet nu toe! met eene
hand neem ik de staaf vast, met eene, en... een, twee,
Brij... Ziet! »
Met een forschen zwaa,i had hij zich jopgeheven en
tevens omgekeerd, zoodat hij, zonder behulp der
andere hand to zitten kwam op de staaf.
« H,oera! » riep hij, zich zelven toejuichend. En
spottend voegde, hij er bij :
« Wel, meisjes, probeert het eens! Toe! >>
« Dat zal ik! » antwoordde Edith, en hare zwarte
,00gen fonkelden. Hare ' donkere haarlokken wild
.achteruit schuddend sprong zij op het toestel aan met
iets uitdagends in hare hooding.
« Gij denkt dat meisjes niets kunrnen! »
Miss Holting hield op met haken. Haar blik
voegde Edith met heel wat belangstelling.
Doch de proef mislukte en de jongens klapten in
hunne' handen al dansend en spottend met haar,
,evenals hare zusters ,:
« Zij kan het ook ! zie maar hoe goed ze 't kan! »
Dat roepen vuurde het meisje aan., Opnieuw
zwaaide hare lange gestalte om de staaf heen en...
ditmaal was het raak!
Zij haalde er geen roem bij!
« 0! 't Is dat het voor eens treffen wilde! Eens
mislukt en eens gelukt telt niet! Gij moet opnieuw
beginnen! »
« Neen! zei Edith en stai-npte met den voet op den
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bodem. Ik doe het niet opnieuw! Ik wilde u enkel
toonen dat meisjes alles zoo goed kunnen als jongens ! »
« Fanny en Greta kunnen het toch niet ! »
« Dat staat ook niet voor juffrouwen, beweerde
Fanny, een pruimenmondje zettend. Edith is een
halve kwaejongen, dat zegt mama altijd ! »
« En gij, antwoordde Edith opgewonden, gij staat
gedurig in den spiegel te kijken, dat keurt mama ook
niet goed ! »
« Ei! hoort maar! hoort wat de meisjes alle-maal kunnen !
riepen de jongens.
Miss Bolting was van haren troon gedaald om
den oproer te dempen.
« Is dat spelen ? vroeg ze plechtig. Laat de straatjongens schelden en ruzie maken; voor deftige kinderen staat dit in 't geheel niet !
Was er nu geen overwegende reden om den
twist te staken in de vergelijking tusschen straatjongens en deftige kinderen, toch werd het doel
bereikt en dat genoegde.
Zij was zeer conservatif, Miss Holting. In de
vermenging der standen kon zij geen goed zien. 't Was,
maar erg voor hare kweekelingen... Die zouden, in
het werkelijk leven tredend, heel wat moeite hebben
om zich op de hoogte van den tijd te stellen, of, zoo,
ze dat niet deden, stond hun menige teleurstelling
te wachten.
En nochtans was Miss Holting niet kleingeestig
Zij bleek bij nader kennis heel wat anders te zijn
dan de stijve, koel, vervallen grootheid, zooals„
Mevrouw Moenackers haar placht te noemen.
Vervallen was ze, ja, van haren stand, maar het
moest haar tot eer, niet tot schande aangerekend
worden.
Haar vader, een hoog vereerd Church of England
leeraar, had het overgaan zijner dochter tot den katho-lieken godsdienst als eene bloedige miskenning van
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zijn gezag aanzien. Zijne vaderliefde moest voor zijnen
- hoogmoed onderdoen, en zijn kind had hij de deur
gewezen.
In den vreemde droeg zij sindsdien de smart
der verlatenheid en vvat ze als erger aanzag, de vernedering der dienstbaarheid. Immers, meer dan eene
dienstbode werd ze niet gerekend in het huis waar
zij het zure, dagelijksche brood verdiende. Slechts
,een persoon wist haar naar waarde te schatten, de
huisheer, rechter Moenackers. En, wat haar meer nog
ten troost was, zij had Edith tot zich gewonnen, de
woelig wilde Edith, wier kwaejongens uiterlijk zulke
,diepe teergevoeligheid verborg, uit wier flonkerende
,00gen soms zulk zacht streelend licht opging, in wier
ziel schatten van liefde verborgen lagen, door niemand
nog vermoed, dan door de gouvernante.
er was niemand
Dien avond aan het dine
vreemds en de kinderen mochten spreken
werd
het voorval van den namiddag te berde gebracht.
Papa lachte hartelijk, maar mama scheen niet
in haren schik, en weder deed ze, wat ze zoo gaarne
deed in het bijzijn van haren echtgenoot, ze verinaande 'de gouvernante.
« Gij waart niet daar, Miss? Anders haddet gij
Edith belet zich zoo ongevoegzaam te gedragen. »
« Verschooning Mevrouw, ik was er tegenwoordig » zegde de aangesproken op zeer kalmen maar
onberispelijken toon,
« Zoo?.. »
« De heer doktor is uw beste vriend, niet waari
Edith? viel Moenackers in. Hij wil eene eerste gymnaste van u makenf &ij doet hem eer aan... Waarom
spreekt ge niet en zit daar zoo te droomen? »
« 1k ben kwaad, papa, barstte Edith los, kwaad
op de jongens!
« Maar niet op mij toch?
« o neen, papa! >>
En bij dat laatste woord was de harde toon harer
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stem opeens zoo week geworden en hare lip gingaan het trillen.
Ze dorst niet opzien , maar toen de anderen
opstonden en zich verwijderden, liep ze op haar vader
toe en sloeg hare armen driftig rond zijnen hals.
Hij werd gewaar dat er waterlanders rolden.
« Toe! toe ! laat de jongens maar begaan, sprak
hij fluisterend. Ik wil u om geen den jongens kwijt
zijn! Ik ben fier op u! Is het goed zoo? »
Ja, ja, het was goed. Maar er moest in 't diepst
van dat woelig hartje toch jets overgebleven zijn
van die haspeling met de jongens. Immers toen dien
avond bij 't slapen gaan Miss Holting den weelderigen haarbos van hare lievelinge horstelde, trof haar
de geheimzinnige vraag :
« Miss, moeten alle meisjes trouwen ? »
« Zeker niet, lieve! »
« Waarom doen ze het dan ? »
« Wel... om kinderen te hebben, die zij kunnen
beminnen. »
« Mama ziet mij niet gaarne. »
« Dat denkt ge maar! En papa dan ? »
« 0 ja! hij wel! »
En hare gedachten, frisch als het lentewindje,
gingen hunnen vrijen gang. Wat vonden zij? Barre
takken? En de groene bottekens dan aan elken knoop ?
Op dit oogenblik was Edith het voorwerp van
het gesprek harer ouders.
« Ik weet niet of het voor haar goed is uitsluitend
van Miss Holting onderricht te ontvangen, sprak de
zorgzame moeder. Er is jets zoo vreemds in dat.
kind, jets dat zou moeten getemd worden. In een
kloosterpensionaat zou men daar best weg mee weten.
Zij is de oudste en levert ons meer spel dan de andere
twee. Ik vrees dat ze tot eene echte excentriciteit
opwasse. )›
Moenackers blies den rook zijner cigaar in kringetjes omhoog. Die waren ook excentriek, maar wat
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schaadde dat? Hemel!, als nu zelfs de kinderen alien
van eenen en denzelfden modepatroon moesten zijn
Er is al zoo bitter weinig eigenaardigheid en oorspronkelijkheid in het leven!
Het werd hem niet toegelaten zijne droomerijen
voort te zetten. Antwoord werd van hem vereischt.
« Wees zoo goed mij te zeggen wat u daarover
dunkt zegde zijne vrouw, lien ijzig beleefden toon
aannemend, waaronder zij g-ewoonlijk hare grootste
gramschap verborg.
« Wat zal ik zeggen, antwoordde Moenackers,
dan wat ik u zoo dikwijls over de opvoeding van
kinderen gezegd heb. Volgens mij moet dit de beste
zorg en de liefste bezigheid der moeder uitmaken.
Is zij niet in staat hun het onderwijs te bezorgen,
les te geven in rekenen en lezen en schrijven, dan
toch mag ze nooit te kort schieten aan het verhevener
doel der opvoeding : het geieidelijk ontwikkelen der
menschelijke ziel in het kind. Eene moeder mag niet
ze g gen 1k weet niet wat ik aan mijn kind heb! Er
is jets vreemds daarin! zij beschuldigt zich zelve met
alzoo te spreken, zij bekent haren plicht verz-uirnd
te hebben. »
« 0 ja! dat gepreek ken ik reeds zoolang, onderbrak met bitteren grimlach de gekrenkte vrouw.
Kondet gij mij slechts eene dame uit onzen stand
aanwijzen,' die handelt volgens uw goeddunken. Dan
ware de hoop niet verloren dat gij eenmaal kiaar
uit uwe oogen zien zoudt. Immers, van de honderden
bezigheden die ons gedurig in aanspraak nemen, zou
die zich geheel vrijstellen. Meiden en knechten onderrichten, 't oog houden op het huismaterieel, van keukengereedschap tot tafellinnen en ziiverwerk, het
zorgen voor betamelijk voedsel en kleeding, het in
stand houden van: betrekkingen, welke haren man
eer aandoen, het rang bekleeden in de wereld, dat
alles zou die verwaarloozen om zich op te sluiten
en de kinderkamer.,.
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« Toch niet, toch niet, onderbrak Moenackers,
een weinig van zijne kalmte verliezend. De dingen
welke gil daar opsomt, de eerste bijzonder, dienen
niet achteraan gesteld. Wat alleen op te offeren ware,
is de praal- en pronkzucht, waaraan de meeste vrouwen 't grootste deel van haren tijd verspillen ; het
meer en grootscher doen dan anderen, niet tot eer
en roem van hunnen echtgenoot, neen, tot voldoening
van eigen ijdelheid, tot bereiking eener zoogezegde
voornaamheid, waaraan men juist de bekrompenheid
van geest erkent... »
« Van lieden die eene opvoeding als de mijne
genoten... Goed, goed zoo! 1k herhaal u nogmaals,
gij haddet u een onderwijzeresje tot vrouw moeten
kiezen. Eene Miss Holting, bij voorbeeld...
« Laat ons de zaak niet verder bespreken, mits het
u onmogelijk is kalm te red eneeren, sprak Moenackers.
&ij maakt door uwe opg, ewondenheid alle goede
verstandhouding onmogelijk tusschen ons. »
En toen zij heengegaan was, bleef hij nog wat
,zitten droomen. Het deed hem altijd pijn haar ,verdriet
veroorzaakt te hebben. Hij dacht dan op vroeger
jaren, toen hij haar het hof maakte. Toen vond hij
lust in hare lichtzinnigheid en hare kinderlijke ijdelheid. Wacht maar wat, mijn veuleken, peinsde hij
teen, ik zal u weleens den toom opleggen!
Maar op de wijze dat hij 't gehoopt had, was
het hem toch niet gelukt.

II.
Wat lag het daar schoon op den steilen heuvel,

,dicht bij den Maaskant, het klooster der dochters
van het Kruis. Een landgoed was het geweest vroeger, en eenige stemmige ruinen met schietgaten en
- k anteelen, nu bijna geheel met veil overgroeid, deden
vermoeden, dat het slot, thans door zachtzinnige nonnen en vroolijke jonge meisjes betrokken, er over
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eeuwen heel wat krijgshaftiger en grimmer had uitgezien.
De overblijfsels van vroegere strijdlust schenen
echter de huidige vrede en rust nog meer voelbaar
te maken, en de hooge ' stevige ringmuur in opus
incerlum, die gansch het park afsloot, was der levenslustige jonkheid meer tot zegen dan zij 't wel vermoedde. Immers bij gebrek aan dien strengen, stevigen muur ware het omzwerven in hoogte en diepte,
het loopen en springen door bosch en beemd 'niet
toegelaten geweest. En wat is het een zaligheid, ook
voor de onervaren, ontluikende gemoederen de schoonheden van Gods natuur in voile vrijheid en onbedwongenheid te mogen genieten.
Edith Moenackers — hare ouders hadden haar
hier ter kostschool gebracht — stond op eene vooruitspringende rots onbeweegbaar voor zich uit te staren.
0\7( r-haar fijn, bleek gelaat zweefde een rozig waas,
en de glimlach op haar mond en de gedempte gloed
in hare zwarte oogen spraken bewondering, ja, verrukking uit.
Zij was ontwaakt! Het scheen haar of ze tot nu
toe geslapen had, of ze niets gezien, niets gekend,
niets genoten had. Zij voelde duidelijk hoe onbewust
zij geweest was van al het goede, en al het schoone
dat den mensch geschonken wordt met het leven.
Zij had, ja, vroeger, weiden en bosschen en stroomen
gezien; maar per rijtuig was ze daarneven afgereden,
in de wel afgebakende steenwegen met hun velopad
en hunne telegraafdraden, waar menige boom voor
verminkt wordt. En' dan had ze in zulke gelegenJaeden steeds hooren klagen over het stof van den
weg, en dien vervelenden wind, en de brandende
zon. Jaarlijks ook had ze vertoefd met hare ouders
,aan de boorden der zee; maar hoe /die ruiscljende
woelige onmeetbaarheid haar zie1, en zinnen had geboeid, haar denken en droomen noopte, nooit had.
,ze mogen toegeven aan dien innigen drang. 't Groot-
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ste deel van den tijd ging verloren aan uit- en aankleeden ; dan kwam geregeld, op gestelde uren het
baden, het wandelen langs den dijk met Miss Molting en hare zusters, de langdurige vervelende eetmalen en gezelschap van vreemden... Zoo ook op reis, en in Spa en in Dinant. Men
was zichzelven nooit meester, noch zijn tijd, noch
zijn gedachten en gevoelens.
Maar nu! o nu!
Zie, hoe de groote, roode zon, als vermoeid, traagzaam neerzijgt, alsof ze rusten wilde op de heuveh
klingen, die haar hunne armen toesteken. Hoe zij,
weemoedig lachend, half in slaap, heel het dal overziet, waaruit wierookblauwige nevel begint op te
stijgen. Hoe, bij het minste windje, het loover trilt
en beeft en een regen van gele bladeren neerstrooit.
Stil zijn ze, maar toch niet droef, de hooge boomen,
de groote. Neen, ze hebben nieuwe kleederen aangetrokken. Hunne machtige bruine armen houden het
geel en rood en bruin gewaad omhoog geheven.
Hunne forsige stammen staan fier oprecht, onbewogen
door het ruizelend gefluister van het schuchter loaf.
Wel breekt hier en daar een tenger takje en zijgt
neder ; maar het komt zoo zacht te liggen op het
helgroene gras of het wemelend bed der dorre
bladeren. 't Wordt nu niet meer door den wind geplaagd, het mag rusten...
Edith nam zulk een taksken op en streelde het
met de hand. 't Was een espentakje, zoo fijn en lenig,
met aan zijn top het kroontje van zes, zeven nog
groene bladeren. Zij deed het draaien tusschen hare
palmen en de bladeren plapperden vroolijk, alsof ze
daarboven nog in den wind stonden.
Ze kon het niet wegwerpen, dat takje; ze stak
het in hare ceintuur bij den glanzenden hulsttwijg
met zijn roode bessen, dien ze daareven had geplukt.
Nu trok de wilde wingerd haar oog, die in voile
weelderigheid boven van de rots hing. Hoe gloeide

EDITH.

313

zijn loof in het rood der roode zon. Wat moesten
zij gelukkig zijn, die bladeren. 't Was immers wel
te zien dat zij de zon beminden, de groote, ,goede,
roode zon, en dat ook de zon hen minde; mits zij
ze streelde en toelachte - en met hare eigene kleuren
kleurde?
Edith klaverde op de rots en brak een wingerdrank af. Eerst kuste zij de bladeren en aanschouwde
ze vol bewondering tot ze de rank tot eene kroon
vlocht en die op haar hoofd zette.
« Edith » riep onverhoeds eene frissche, jonge
stem. Ik heb het wel gezegd dat ge ergens te droomen stondt. Zuster Laura zOnd mij u halen. Straks
klept het. klokje en dan komt ge weer te laat. En
ge weet het, niet waar, in de kostschool geldt het
« heure, militaire ». Och! wat zijt ge Schoon! Wat
voor een oogst hebt ge' nu opgedaan? »
« Het zijn bladeren; maar zie eens hoe schoon!
Vindt ge 't niet? »
« Och! wat is er aan een blad! Er zijn er zoovele! » zegde dat praktisch vrouwtje in spe. Wat
kan er schoon zijn, dat niet raar is?
Daar kwamen ze samen bij zuster Laura aan en
de andere juffrouwtjes van, Edith's klasse begonnen
luidop te lachen als ze die wingerdkroon zagen, en
de hulst en het pappeltakje.
« Zij wil zich schoon maken en doen opmerken >
zegde half luid een klein mager ding met dunne,
tegen de tanden gespannen lippen.
« En als ze daar genoegen in vindt? » voegde
haar toe een goedhartig kind met wijd open blauwe
,00gen en zachtzinnig gelaat.
Eenige zwegen en andere schudden het hoofd
in hunne waanwijsheid.
Maar Edith's oogen waren op zuster Laura's
gelaat gevestigd. Zij nam de wingerdkroon af en
begon de bladeren vaneen te rukken. Die algemeene
lachiust deed haar pijn, zij wilt nog niet wat spotternij
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lv,1 en afgunst, maar toch ging het haar als een
mes door het hart.
Dan zag zuster Laura traagzaam op van het werk
waarover ze gebogen zat, en haar blik gaf antwoord
op dien van Edith. Ze maakte geene opmerking, ze
bracht het jonge volksken niet tot zwijgen; maar
Edith was gerustgesteld en de schielijke hartepijn
ging over.
« Het kloksken gaat luiden, kinderen, zegde
zuster Laura. Doet uw handwerk in de korfjes. En
gij, Edith, wil mijn getijdeboek halen op mijn stoel
in de kapel. Maar niet luieren onder weg!
Edith wipte van daar in kinderli-j ke blijheid.
Dan zag zuster Laura rand en sprak zacht.
<< Kinderen, een oogenblik ». Waarom wildet ge
Edith bespotten en haar iced aandoen ? Hebt ge niet
gemerkt, hoe haar de tranen in de oogen kwamen?
Dunkt het u dat het genoeg is niet juist te doen
gelijk anderen om bespot te worden. Maar neen,
gij wildet niet spotten, daar hoort een slecht hart
toe. Gij hebt alleenlijk niet bedacht dat, evenals de
menschen verschillend zijn van gelaat en gestalte,
zij ook van aard en gewoonten verschillen. Wat de
eene wenscht is den andere tot kruis! Laat ons niet
denken dat wij alleen 't goed voorhebben, en dat dus
alle anderen verkeerd denken en doen ».
En de diepe blik der meesteres hechtte zich
meedoogend aan het kleine magere gezichtje met de
fijne smalle lippen. Dan ging ze voort.
't Is eene van de schoonste dingen in Gods natuur,
die rijke verscheidenheid ook in het soortgelijke. Hebt
ge daar ooit wel op gelet? Nooit zien we juist twee
boomen dezelfde, noch twee grashalmpjes, noch twee
menschen. Daarom kunnen wij niet oordeelen over
de volmaaktheid van eenig schepsel, daarom moeten
wij ons hoeden van afkeuren en bepotten.
Van het twaalftal jonge meisjes, die zuster Laura
aanhoord hadden, dachten enkele ernstig na. Andere,
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de meeste, verstonden niets van bdie preek, zooals
ze iedere ernstige aanspraak noemden. Alleen het
kleine, etagere ding vertrok haar fijne, lippen tot een
schamper lachje. en dacht : « Edith is het lieve kindje! »
De nijd was al zoo vroeg — in dat arme menschenhartje komen nestelen. vat zou hij daar nog te rijten
en te scheuren vinden een heel menschenleven langt
Ook de meesteresse volgde den loop van hare
gepeinzen en, zich haren afkeer voor het kleine, magere ding verwijtend, voelde zij eene zekere schaamte
over zich zelve en narn zich voor met meer liefde
juist dat kind te behandelen. Zij herinnerde zich de
wijze spreuk
De steen welke de metsers verworpen hadden,
is geworden de sluitsteen van den boo,g.
Niet alleen Edith's zinnen waren ontwaakt. Eene
nieuwe wereld, de wereld van den geest was voor
haar , opengegaan. Zij begon nu te begrijpen wat al
belangen en aangelegenheden er bestaan- buiten die
gewone huishoudelijke dingen, welke zij dagelijks
hoorde bespreken thuis. Zij begon te verstaan, waarom haar vader zich soms voor uren in zijn studeervertrek opsloot, zeggende : laat me toch ook eens
denken en rust vinden !
Miss Holting ook begreep ze ,beter, die met
betraand gelaat en steilen blik zoo vaak hare liefkoozingen had afgewezen, zuchtend : Och kind, gij
verstaat nog niets van het leven!
In de lessen en de boeken welke men haar gaf,
vond Edith -die open baring van een .zielsbestaan,
dat hoewel met het lichamelijk leven verbonden,
zooveel hooger en edeler is.
Gelukkig voor haar, dat hare ouders juist deze
kostschool hadden verkozen. Immers de leeraressen
waren niet behept met de bekrompenheid welke,
eilaas niet altijd zonder reden ! — den personen van
hunnen stand wordt aangewreven.
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Godsdienstzin sluit de breede opvatting van het
menschelijk level' en streven niet buiten. Gelijk de
muur om hun park den blik dezer kloosterlingen
niet belette het afwisselend landschap en het veranderlijke zwerk in oogenschouw te nemen, zoo
sloot hun kloosterregel hen niet af van het ware
menschelijke, van wat geen denkend wezen onverschillig mag laten : de strooming der gedachten,
den vooruitgang der wetenschappen, den invloed der
kunsten, het wel en wee van al wat mensch is.
De overste, eene uitstekende vrouw, die hij hare
intrede in het klooster niet alleen van haren gravinnentitel, maar ook van de vooroordeelen aan
haren stand eigen geheel afstand had gedaan, was
al spoedig voor hare medezusters een apostel der
waarheid en der wijsheid geworden een rein hart
en een helder hoofd leggen heel wat weg af, als
ze zich ergens op toeleggen.
Zij deed hare medewerksters inzien hoe ernstig
de taak der opvoeding dient opgevat; hoe ieder
van die jeugdige zieltjes aan hunne zorgen toevertrouwd naar zijn eigen aard en bekwaamheid dient
ontwikkeld te worden hoe bijna ieder kinderlijk
gebrek door liefderijke bemoeiing tot eene goede
eigenschap kan worden gebracht.
't Was ook zij die, het « non multa sed multum »
voor oogen houdend, het aannemen der leerlingen
beperkt had tot tien of hoogstens twaalf per klas.
Immers 't was er niet om te doen de jonge meisjes
als soldaten in eene kazerne aan vaste regeltucht
te gewennen. Wat gewordt er van vrijheid en oorspronkelijkheid als ieder menschelijk wezen wordt
verlaagd tot een nummer, eenc eenheid in het groote
getal?
Het stilzwijgen was hier niet opgelegd, maar
de babbelzucht werd ingetoomd. Aan tafel en gedurende de lessen leidde de meesteresse het gesprek.
Iedere klas was als een huishouden, waar elk zijn
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woordje to plaatsen had. Die maatregel voorkwam
de bovenmatige bedeesdheid welke meest alle jonge
meisjes uit , de kostschool meebrengen en werkte
ook in tegen die onnatuurlijke gewoonte, welke
achterlijke mannen de vrouwen zoo gaarne opleggen
het zwijgen in gezelschap.
Wat ook Aristoteles zegge over « het stilzwijgen der vrouw », dat haar een sieraad le meer
is, de waarde der vrouw hangt thans van geene
sieraden meer af, en het meesmuilend mondhouden
voedt meer de valsche aanmatiging en waanwijsheid,
dan het natuurlijke gedachtenwisselen, het vragen
en antwoorden, dat den geest wekt en scherpt.
Met welke lust volgde Edith die lessen van
geschiedenis, waarin minder van datums en namen
gewaagd werd dan van het schetsen in groote
lijnen der volksbewegingen, van het opsporen der
oorzaken van krijg of vrede, van het voorstellen
der koningen en grooten als menschen, behept met
deugden en gebreken, welke deugden en gebreken
op het heil of onheil van gansche volkeren invloed
hebben.
En dan die lessen van aardrijkskunde, die zich
niet bepaalden tot het opnoemen van grenzen en
stroOmen, van bergen en steden, maar den acrd
‘en de eigenschappen der streek deden uitkomen en
bet voordeel dat de bewoners daaruit trokken.
Hoe werd tijdens den oorlog Transvaal bestu,deerd met -zijne, ligging en natuurlijke rijkdommen.
Hoe werden de Engelsche lepers over den oceaan
gevolgd en stap bij stap al hunne veroveringen
nagegaan op de groote- kaart, welke de leerlingen
zelven hadden geteekend en gedurig verbeterd en
die thans den grootsten wand der klasse bekleedde.
Maar wat buiten Edith's weet het meeste invloed
op haar uitoefende, waren de voordrachten over wellevendheid, welke de Eerweerde Moeder wekelijks
,gaf in 't bijzijn van alle leerlingen en meesteressen.
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Dien naam werd niet alleen in den bekrompen
zin van welgemanierdheid gebezigd. Alles werd daar
besproken dat niet slechts tot wel, maar ook tot
goed leven aanleiding gaf : de Godsdienst, de plichten van mensch tot mensch, de oude en nieuwe
opvattingen der naasteliefde, het streven naar zedelijke volmaking in zich en anderen...
Hoe hing Edith aan de lippen der spreekster,
hoe doordrong haar dat levende woord uit hart en
ziel gesproten!
Heden was er over de vriendschap gesproken
en Edith benuttigde het eerste 'vrije uur om het
park in te wandelen : ze kon daar zoo wel nadenken
en genieten van elken nieuwen gedachtenoogst.
De vriendschap! Wat was ze schoon, zooals de
Overste ze daareven beschreven had : sterk en vol
toewijding, zonder de minste inmenging van baatzucht of eigenbelang, zonder vleierii, zonder het uitwendig betoon dat bij jonge meisjes zoo dikwijls
vervalt tot eene gewoonte van streelen en fleemen,
een geven en krijgen van geschenken. De goede
vriendschap kent men eerst te recht als ze tot steun
en sterkte wordt in tijden van beproeving , als ze
de waarheid durft spreken, waar vleitaal en zelfvergoding tot den verkeerden weg leiden.
Bestaat er wel een goed, dat door verlangen
niet wordt overschat? Met weemoed dacht Edith aan
den blik van zuster Laura's zachte oogen... Ware
die hare gezellin en niet hare meesteres! Konue zij
tot haar gaan en zeggen uit ganscher harte : Wees
gij mijne vriendin, ik bemin u zoo diep! Doch daar
stond tusschen beiden de muur van den eerbied.
In dat arme kinderhartje bracht reeds de liefde
haar lijden mee.
Op eens! Wie kwam er achter haar zoo vlug
aangetrippeld! Op 't oogenblik dat zij haar hoofd
omwenden ging, sloten twee mollige handekens
zich voor hare oogen en eene lieve stem vroeg •
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Raad wie daar is, raad! »
« Ei! zou ik uwe stem niet kennen, blonde
Clara! »
« juist! Mag ik met u wandelen? zoo? » —
En hare poezele hand onder Edith's arm schuivend,
beg-on ze, half weifelend eene andere vraag
« Wilt ge mij tot uwe vriendin ? Wij zijn immers
beide van Brussel, en als we weder thuis zijn, zal
ik iemand behoeven zooals gij om braaf te blijven.
Zeg, Edith, wilt ge mijne vriendin zijn?
Edith stond stil en hare milde oogen drongen
diep in Clara's blauwe kijkers. Hoe zacht en teeder
legde zich al het naieve gevoel van die kinderziel
bloot. Hoe bekorend was die glimlach op het frissche,
jonge wezen met de puttekens in beide wangen.
Hoe lief vloog het schuchter rood der schroomvalligheid over dat blanke giadde voorhoofd.
Kon een gemoed als dat van Edith zulke uitnoodiging weerstaan?
Een gevoel van schielijke vreugde, een lichten
der oogen, een hartelijke zoen, en... de vriendschap
was gesloten.
Zou ze voortleven? Zoovele van die teedere
gemoedsplantjes ontkiemen in de broeikassen der
kostscholen en sterven zoodra ze in open lucht verschijnen. , Maar ook andere nemen eerst kracht van
wasdom in den natuurlijken dampkring en bloeien_
daar op tot weelderige planten.
Dien avond in de kapel, voor het avondgebedeen aanvang nam, Borg Edith haar gelaat in beide
handen en stortte een innig gebed.
« Ik dank u, Heere, voor al het geluk dat , Gij
mij gunt. Laat mij nog meer voelen en begrijpen
van al die schoone, hooge dingen, die tot U leiden.
Laat mij Clara's vrieridschap behouden, ook later,
als wij geene kinderen en niet meer zoo gelukkig
zullen zijn. Leer mij van nu of haar en alle menschen,
onze broeders, rechtzinnig te beminnen, opdat ik_
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hun later die liefde met daden bewijze. Wat mij
betreft, Heere Jezus, doe met mij wat gij verkiest,
maar heel mijn leven lang beloof ik u, al vat gij
van mij verlangt, op het beste, en eerlijkste, en braafste
to doen! »
28 November Igoo.

t HILDA. RAM.

.. ■

ZEIMEZZEZIPZ
« GODELIEVE »

ALS LETTERKUNDIG GEWROCHT.

VER Tinel's jongste muziekdrama heeft de wind
der kritiek vinnig gewaaid ; hevig schudde
hij dien boom, nam er wel eenige bladeren
van mee, 'maar liet het geheele ongedeerd in zijne
overheerlijke schoonheid.
Zoo schijnt het niet gelegen met Hilda Ram's letterkundig gewrocht, dat Tinel voor zijnen tekst nam.
De dichteres mocht den roem des toonzetters
niet deelen. Integendeel, het werd den dichter tot
voorname verdienste toegerekend, dat hij de levenloosheid van het opstel door de rijkdommen zijner
muziek had weten te vergoeden. (Bien Public, i4 Juni.)
Elders klonk het : « drame mal charpente, manquant d'action. » (XXe siecle).
En indien katholieke schrijvers aldus spraken,
hoe moesten dan de godsdiensthaters niet smalen
op dit kwezeldrama! Intusschen lag de schrijfster
ervan te Antwerpen in bittere pijnen te zieltogen.
Gelukkig nog dat de meedoogenlooze kritiek dit
sterfbed niet meer naderde!
Doch zelfs zij die Hilda's verdediging opnamen,
spraken zoo bedeesd! Zij verontschuldigden eer dan
zij verdedigden. Niet de dichteres, zoo hiet het, maar
de geschiedenis was verantwoordelijk « voor hetgeen
overdreven sc4'nt in de karakterschildering. » Of er
echter ook inderdaad overdrevenheid bestond, liet
men onbeslist.
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Welnu, naar ons oordeel, is niet alleen de minachting, maar zijn oak de verontschuldigingen misplaatst, omdat er niets te verontschuldigen, maar veel
te prijzen is.
Dat het gedicht in kunstweerde niet de evenknie
is van Tinel's toonkundig meestergewrocht, geven wij
geerne toe.
Een tooneelstuk, dat geschreven wordt ten dienste
en als op commando van den toOndichter, zal moeilijk
op zijn eigen een letterkundig meesterstuk zijn; de
Poezie is in dit geval te zeer de onderhoorige der
Muziek om vrij hare vleugelen te kunnen reppen.
Gedicht
Uit plicht
Gelukt niet licht.

Wat dan gezegd van een gedicht dat niets is
dan een dienst?
Ook bekennen wij geerne dat Hilda Ram zich
meer moest thuis gevoelen in het fijn en omstandig
beschrijven van eene burgersfamilie dan in het werken
voor het theater, dat haar zeker meer vreemd gebleven was.
Maar toch beweren wij, en zullen trachten te
bewijzen, dat Hilda Ram's kenmerkende gaven in
Goclelieve zoowel als in hare andere gewrochten, ja,
meer dan in het grootste deel van hare andere werken
uitstralen; die gaven zijn vooral : hare fijne schakeering en trouw doorgevoerde schildering der karakters, haar diep zielkundige blik, hare kunst om op
eenvoudige wijze treffende toestanden te verwekken,
hare soberheid in woord en kleur, zoodanig dat ieder
woord drager is van eene gedachte of een levend beeld
voor den geest roept.
Ook hare gebreken komen hier meer dan elders
kijken : Hilda Ram heeft nooit een volkomen meesterschap bezeten over het rijm ;- zangerig is zij doorgaans niet, wel eens prozalsch. Zij dacht meer dan
zij zong.
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Die gebreken echter, meer den vorm dan den
inhoud van het gewrocht aanklevend, en dan nog
slechts in enkele zijner deelen, zijn, zoo aanstootelijk
-niet dat zij hooge kunstweerde wegnemen ; zij
wettigen geensiins de minaehting waarmee sommigen het gedicht bespraken. De redenen 'van dit
-misprijzen liggen elders.
Ten eerste konden ongodsdienstige beoordeelaars
geenen vrede hebben met -het rein kristelijk ideaal,
dat nit de woorden nog klaarder spreekt dan uit de
muziek. Het kristelijk verhevene is voor ong-odsdienstige menschen jets onvattelijks : het ligt buiten den
kring van hun denken en voelen. Gelijk volgens
St -Paulus' getuigenis het kruis voor Grieken en heidenen een aanstoot, eene verergernis, eene uitzinnigheicl was, zoo is het nog heden. De snaar die Tinel en , Hilda Ram wilden doen
trillen, bestaat niet in het hart onzer stofaanbidders ;'
doch Tinel overmeesterde ten minste hun oor door
de rijkheid zijner harmonij ; zoo dwong hij hun nog
ontzag en eerbied of voor zijne kunst. Integendeel,
van Hilda Ram's gewrocht blijft haast niets meer
over, als men het christen volmaaktheidsbeeld er uit
wegneemt.
Doch ook onder' de meer christelijk gestemde beoordeelaars in de Fransche pers hebben sommige de
schouders opgehaald voor het werk onzer dichteres.
Waarom? Wellicht omdat zij het Vlaamsch maar
half en half of zelfs in 't geheel niet verstonden.
Of omdat zij in dwaze vooringenomenheid van onze
letterkunde denken- « Quid boni a Nazareth? » Zeker
heeft geen enkel hunner zich de moeite getroost
het drama to bestudeeren ; en dit nochtans ware
noodig geweest, want de kunst van Hilda Ram was
er geene die onweerstaanbaar meesleepte door jets
verrassends of overweldigends ; die kunst was zedig
en stil, deed zich niet, bemerken door felheid- van
klank of van glans ; doch straalde zacht in den , geest
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en in het hart van den lezer. Fijn en diep denken en
voelen, een afgekeken tafereeltje treffend weergeven,
dit was de kunst der te vroeg afgestorven dichteres.
Deze kunst was dus niet in 't oog springend voor
onaandachtige of min welwillende lezers.
Dat Godelieve slechts uit- en niet opgevoerd is
geworden, heeft nog meer geschaad aan de dichteres
dan aan den toondichter. Alzoo ging al de handeling
van het letterkundig drama verloren. In dien zin is
het waar dat de muziek het levenlooze stuk bezield.
heeft.
Doch, orn bij geene losse beweringen te blijven,
zullen wij nu de verdiensten van Hilda's drama schatten in drijvoudig opzicht : i° van karakterschepping,
2 0 van handeling, 3° van de hoogere beteekenis des
gedichts.
Karakters.
Vooreerst hebben wij de heldin Godelieve.
Tegen dit karakter is veel ingebracht « Godelieve, zegde men, is een heilig kind, maar geen
jonkvrouw om in echt te treden met Bertholf. Zij is
al te schuchter, te schuw. Zij denkt op hare ouders
en op hare armen meer dan op haren man. Zij trouwt
uit gehoorzaamheid, niet uit liefde. Aldus wettigt of
ten minste verontschuldigt zij eenigszins den afkeer
en de woede haars mans, die, vurig en heftig van.
natuur, van zijne gade de liefde vraagt waar hij
recht op heeft ». —
Dat Godelieve en Bertholf ongelukkig samenvielen
en geenszins voor elkander geschapen schenen; dat
de edele dochter van Londefort zoo zacht en bevreesd
was als de heer van Ghistel ruw en uitspattend,
dat zullen wij niet loochenen; dit juist toont dat
Hilda Ram hare karakters niet overdreef, vermits zij
een deel der schuld van hetgeen volgt, op het noodlot werpt, instee van ze gansch op Bertholf te doen
drukken.
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Ook is het echt dat politieke of godsdienstige
beweeg-redenen van den kant harer ouders en gehoorzaamheid van harentwege aanleiding tot het huwelijk
gaven.
Doch is het waar dat zij enkel een politiek werktuig was, en alleen trouwde uit gehoorZaamheid en
geenszins uit liefde?
Ware dit alzoo, dan zou Godelieve eene onbezonnenheid, eene zwakheid begaan, ja, haren bruidegom misleid en het huwelijk ontheiligd hebben.
Doch zoo is het niet.
Godelieve heeft die liefde niet die Bertholf van
haar verlangt, namelijk eene zinnelijke, eene vleeschelijke liefde een gansch , menschelijke liefde waardoor zij alles om Berth°lf zou vergeten en hem om
zijne macht en grootheid als haren afgod aanbidden.
Daarom mag Berth°lf met reden -vragen :
Wat. menige vrouw het hart bekoorde
Laat u alleen dus, onbekoord ?
Wat ik in menigeen door koelheid moest versmoren
Heeft nooit voor mij uw hert en zinnen aangespoord? )

En verder, met weer schaamteloosheid :
c Wat geeft mij braafheid, deugd, ja.... eer !
't Is liefdegloed dien ik begeer ! »

Maar toch beminde zij hem met eene ware, echtelijke liefde.
Het was eene der lievelingsthesissen van Hilda.
Ram, die zij geerne in hare werken belichaamde, dat
de huwelijksliefde niet noodzakelijk moet naar den
vleesche zijn.
Dat de edelvoelende dichteres hierin gelijk had,
zullen diegenen getuigen, die nader met den staat
der zielen bekend zijn. Het is immers zulk geen zeldzaam feit dat -eene kuische jonkvrouw tot het,huwelijk
nadert, die zelfs haast geene kennis heeft van den
vleeschelijken omgang met het huwelijk verbonden,
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of, indien zij daarvan onderricht is, er eerder afkeer dan
genegenheid voor gevoelt. Althans in den aanvang
van den echt is zulke gesteltenis niet buitengewoon.
Waarom, zou iemand kunnen vragen, trouwen
zulke jonkvrouwen?
Het is omdat de vrouw in hare zwakheid eenen
sterkere noodig heeft om op te steunen. e Gelijk het
klimop aan den eik, zingt ergens Longfellow. zoo
rankt de vrouw aan den man. >> Zij heeft iemand noodig op wien zij gansch kunne vertrouwen ; en van
haren kant heeft zij dorst naar zelfopoffering zij moet
voor iemand kunnen leven. Zij droomt van eenen kring
waar zij door de liefde als koningin heersche en zegen
rond haar kunne uitstorten.
Welnu, zulke eene liefde was die van Godelieve
tot Bertholf.
In voile rechtzinnigheid zegt zij
« Mijn hert is 't uw, genadig Heer,
In u stel ik mijn roem en eer
Daar gij mijn zwakheid wilt aan uwe kracht verbinden. »

Dat zij hem beschouwt, als haar door God toebeschikt, verfiauwt zeker hare liefde niet :
Mijn vader sprak 't is Godes stem!
Ik volg en ik gehoorzaam Hem, (aan God)
Verzekerd dat in U ik liefde en trouw zal vinden.

Ongetwijfeld klinkt dit alles nog zeer schuchter,
weinig hartstochtelijk. Kon het anders bij eene maagd,
die tot dan toe in heilige afgezonderdheid onder de
vl eugelen harer ouders geleefd had? Maar wat schat
va n eene vrouw zou Bertholf in haar gevonden hebben,
indien hij door eene oprechte liefde die schuchterheid
,ove rwonnen had!
Want Godelieve was geene stijfhoofdige, die zich
in stuggen trots voor de wereid ongenaakbaar wilde
ma ken, Zij zoekt niets beters dan Bertholf in te volgen.
Zij smeekt
0 God wil mij de liefde die hij wenscht, verleenen.
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Het is te zeggen, die meer zinnelijke, weer vleeschelijke liefde (in zoo verre deze niet zondig is). Zij,
de reine duif, die tot dan toe in eene lucht van hemelschheid gezweefd had, wil zich met meer aardschheid omhullen en zooveel mogelijk tot Bertholf's grofheid nederdalen.
Godelieve zal nog verder g-aan : om Bertholf te
behagen zal zij toegang verleenen aan eene vrouw
die, volgens zijn zeggen, door toovermiddelen haar
die liefde moet instorten, ofschoon zij zelve daar Been
het minste vertrouwen in heeft. Zoo slachtoffert zij
zich geheel en gansch. Godelieve is eene heilige, of
liever, zij word/ eene heilige in het drama.
Hierin toonde Hilda Ram zich eene meesteres,
dat zij hare heldin niet van eerst of als een beeld van
volmaaktheid voorstelt. Slechts trapsg-ewijze voert zij
haar op tot de heiligheid, 't is te zeggen tot de volkomen zelfverloochening, tot eene versmelting met
de Godheid, waarin van het aardsche niets meer
overblijft.
In den aanvang van het stuk is Godelieve wel
heel deugdzaam : kuisch, ootmoedig, menschlievend,
gedwee, maar toch ook nog vol aardsche genegenheden.
Zij is b. v. met kinderlijken zin gehecht aan heur
Londefort, waar zij opgroeide en dartelde :
c Londefbrt, 'k heb u lief! Zal ik u nooit meer weerzien?
Nooit in weiden en bosch smaken uw lentevreugde?
Straks verdwijnt ge uit mijn oog, smelt ge in de blauwe verte :
'k Bied u heden mijn afscheidsgroet. »

Zij hongert naar menschelijken troost en wanhoopt
Mien bij Bertholf te vinden :
« Hij wiens brandende blik, scherp als een zwaard, mij kwetste,
Hij, zoo somber en stug, steeds in gepeis verzonken,
Zal dan de eenige zijn, wien ik mijn hart mag oopnen?
Hij, mijn eenige steuri en troost. »
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Doch niet alleen is zij mensch, zij is ook vrouw.
Wanneer Bertholf schaamteloos belijdt dat hij haar
vooral gehuwd heeft uit wraakzucht om haar aan eenen
gehaten mededinger te ontrooven, dan voelt zij zich
diep in hare vrouwelijke weerdigheid gekrenkt; gansch
hare ziel komt in opstand tegen die grievende gedachte
en zij doet eene wanhopige poging om hare rechten
als vrouw op het hert van haren man te veroveren.
Heel dit zoo bondig als roerend tooneel dient hier
vermeld :
BERTHOLF. \Vat mij 't meest ter harte lag,
Heb ik toch volvoereii mogen
Mijnen vijand heb 'k onttogen,
Die hij als zijn bruid aanzag.
GODELIEVE (hevig verschrzkt).
God! wat hoor ik? Ach! die woorden,
Die mij 't hart zoo wreed doorboorden,
Bertholf, Bertholf, trek die in !.... (Zij weent).
ISELINDE.

Ze weent, de zwarte! Met haar glinsterblikken
Wil zij, mijn zoon, uw heldenhart verschrikken!
(Z1 zoekt Bertholf naar de feestzaal mee te slepen).
Ter feestzaal, kom! Ik noodig u uit,
Tot lach en zang en vroolijk getuit!

GODELIEVE (zzch aan Bertholf's arm hechtend.)
0 Bertholf! blijf!
ISELINDE.
GODELIEVE.

Kom Bertholf, kom!
0 Bertholt, o mijn bruidegom,
Blijf niet voor mijne bede stom!

ISELINDE (stoat Bertholf achter 't gordiin. Dan grijnzend tot Godelieve).
Ik zorg dat hij niet wederkom!
(Z11 volgt Bertholf na.)

Godelieve is dus overwonnen ; verpletterd, blijft
zij alleen en verlaten achter : Bertholf's liefde blijkt
haar voor goed ontrukt; toch geeft zij zich niet der
wanhoop over, maar grooter en sterker staat zij op,
uit dien kamp, waarin een stuk harer ziel haar ontscheurd werd, zij richt haar smeekgebed tot den
Hemel:
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« 0 God! in u alleen kan ik mijn hope stellen :
Heb deernis met mijn lot !
Laat geen vertwijfeling uw dienstmaagd nedervellen!
Gun mij geduld, o God! >>

Zoo wordt de ziel der christene maagd gelouterd
en gepuurd, zoo wast zij tot eene bovenmenschelijke
sterkte.
Zij blijft aan Bertholf getrouw. Uit vrees van
schande over hem te trekken, weigert zij aan Elsa,
met haar de vlucht te nemen. Doch een zwaarder
slag wacht haar : engelachtig kuisch gelijk zij zelve
was, heeft zij nooit kunnen denken dat haar Bertholf
haar openbaar ontrouw was en in ergerlijke ontucht
leefde. De schuldige vrouw, Riprim, Bertholf's bijzit,
komt aan Godelieve zelve haar misdadig leven belijden
en bidt om deernis voor het blinde kind van Bertholf.
Welke pijnlijke hartverscheuring voor Godelieve, maar
ook wat schoone zegepraal, die de heilige op haar
zelve behaalt.
GoDELIEVE.

RIPRIM.

Maar 't arme kind
Kwam het ter wereld blind ?
Ja, gij alleen kunt het genezen!

.GODELIEVE (opgewonden).

Hoe is in uwen geest die waanzin opgerezen ?
RIPRIM.

Gij kunt het redden met een bede! Hoor, wees sterld
Dit is uw eegaas kind ! mijn schande was zijn werk !

GODELIEVE (blna waanzinnig).

Zwijg! Zwijg ! het is niet waar ! ....
Hoe ! Wat ! ge buigt het hoofd! 't Is waar dan ! werklijk waar?
0 God vergeef het hem ! vergeef het hem en haar !
'k Zal bidden, ja, 'k wil bidden voor het , kind !

Men bemerke vooral dien eersten uitroep Zwijg,
zwijg! het is niet waar ! », zoo ras gevolgd door de
droevige erkenning der werkelijkheid.
En dan, nadat door Godelieve's vermaningen
Riprim Bertholf ontvlucht is en deze, als een brie
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schende leeuw, op Godelieve afstormt om zijne woede
op haar to koelen, hoe hartstochtelijk blijkt dan hare
liefde, waardoor zij Karen gemaal zeif verteedert en
een oogenblik weer het eerste liefdevuur in hem
on tste ekt
Dat degenen, die spraken van Godelieve's « liefdeloosheid », dit tooneel herlezen !
Doch vooral in de klaarte der naderende dood
moeten wij het zuivere beeld der heilige bewonderen
Bertholf die nu liefde huichelt, maar reeds hare
dood beraamd heeft, neemt afscheid van haar :
BERTHOLF.
En nu, vaarwel een laatste zoen !
(Rif drukt Godelieve in zijne armen.)
GODELIEVE (zachtmoedig, kalm.)

De Heer moog', Beltholf, u behoen
(Bertholf drukt haar een lang-en zoen op het voorhoofd... Nu verlaat
hij het tooneel links).
GODELIEVE (nog immer beweegloos).

Wat somber voorgevoel doet huivren mij en beven ?...
Die zoen, zoo ijzig koud, blijft op mijn voorhoofd kleven..,,
(Zy is eensklaps hevzg ontzet.)
Mijn God, in u alleen heb ik mijn hoop gesteld,
Bescherm, ik bid u, Heer, bescherm mij voor geweld.

Wie was het ook die beweerde dat er in Godelieve
geene schoone verzen voorkwamen ? Die heeft zeker
geen acht gegeven op verzen als dit : « Die zoen
zoo ijzig koud blijft op mijn voorhoofd kleven. »
Doch Piet alleen het maaksel der verzen, heel
de toestand hier beschreven, is treffend.
Het is het transeat a me calix isle, dat die kelk
van ml wegg-a2 van Christus in het hofken van
Olijven; het is nog de stem der natuur die spreekt ;
de onzekerheid van het voorgevoel, de strijd tusschen hoop, en vrees in Godelieve's hert, zet aan het
tooneel iets akeligs en beklemmends bij.
Somberder wordt de nevel die over Godelieve
hangt; de armen komen haar nogmaals danken, maar
hun afsclieidsgroet klinkt :
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« Eens prijkt ge, een ster, in 's hemels hal. »

waarop Godelieve, na de armen achternageblikt en
het venster gesloten te hebben, in gepeins verzonken,.
zegt :
Dat klonk mij toe als een vaarwel !...
Mijn harte schrikt en beeft zoo fel!
(Angstig).
O Heer, o Heer ! is het een wanen ?
Of moest hun groet mijn ziel vermanen ?
Sluipt de onverbiddelijke dood
Mij toe, met wapens, heimlijk, snood ?
(Met stijgende ontroerzng).
O Heer, gij hebt het mij gegeven
In rampspoed en in smart te leven
Om te verdienen 't eeuwig Goed ;
Maar 'k bid en smeek u, dat mijn bloed
Niet op het hoofd van Bertholf dale !
't Moge op zijn boosheid zegepralen !
(Smeekend).
Dat Bertholf niet verloren ga !
Troost gij mijn vader, gun den arme
Dat iemand hunner zich erbarme !...
(.7-fa 1m) .,
Ge aanhoort mij ! Zachter klopt mijn boezem !...
1k heb geen schi ik meer.

Onder deze verzen zijn er zeer schoone, andere
zijn het minder ; doch bewonderensweerdig is de
opvolging der gevoelens. Zoolang het gevaar haar
nog onzeker voorkomt, klimt Godelieve's angst, de
natuur strijdt nog tegen de genade ; doch wanneer
zij de dood als zeker aa,nblikt, dan is ook de overwinning behaald, en hemelsche kalmte daalt in hare
ziel, kalmte in zoo verhevene , eenvoudigheid uit gedrukt : « Zachter klopt mijn boezem!... ik heb g een
schrik meer. » Zij heeft haar leven voor Bertholf en
voor de haren opgedragen : nu mogen de slu ip-.
moordenaars komen. — Wie denkt hier niet op het

« non mea voluntas fiat, sed tua, niet 74n, maar uw
wit geschiede », gevolgd van het « Eamus, gaan WI:
de verrader komt.
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Het tooneel der moord rnag nu vooronze oogen
verborgen blijven : bij Godelieve is het offer reeds
voltrokken.
Wij moeten bewonderen dat Hilda Ram heeft
,doorgeblikt in de diepten van het mystiek leven,
dat zij hare heldin zoo heilig en tevens toch zoo
menschelijk geschilderd heeft.
Minder moet het ons verbazen dat de ongeloovige,
materialistische schrijvers, gansch in stof en zinnelijkheid verzonken, over het drama gesproken hebben
gelijk blinden over kleuren.
Wij denken de karakterstudie van Godelieve te
mogen besluiten met deze woórden : Godelieve is
wat zij zijn moest; het was onmogelijk, haar meer
menschelijken hartstocht toe te schrijven, zonder haar
heiligheid te -krenken. Zij is het verheven ideaal van
kuischheid en zelfverloochening, in sobere en zuivere
lijnen getrokken.
Gaan wij over tot Berth°lf.
Is dit karakter niet overdreven? Is het geen al
te monsterachtig samenraapsel van alle boosheden ?
Neen : Bertholf is , slecht, ongetwijfeld, maar
doorslecht is hij niet van in het begin des stuks.
Een ruwe kerel, een trotsche snoever, een wellusteling, en daarbij achterdochtig, wraakziek en geweldig,
zoo doet hij zich aanstonds voor; meer dan genoeg
gewis om de schuchtere Godelieve den schrik om het
hart te slaan. Maar die geslepene boosheid, die huichelende valschheid, ,die laffe wreedheid, waar hij later
bewijzen van geeft, zijn er nog niet. Integendeel is er
in zijne ruwheid' eene mannelijke kracht, die eenigermate aantrekt.
Hij is getroffen door Godelieve's schoonheid, door
den glans harer deugd. Het is geene doorslechte
ziel, waaruit deze woorden opwellen,, bij Godelieve's
verschijnen :
Ze komt, ze komt!... Hoe eel en rank!
Hoe glanzend schoon, hoe schittrend blank,

GODELIEVE >>.

333

Gelijk, in stille nacht, de maan,
De sterren doovend op heur baan!
Mijn hert, wat klopt ge, woest en wild?
Mijn leden, waarom beeft ge en trilt?...

Hij bemint ze reeds, en wil ze blijven beminnen ,
als zij hem maar kan aanbidden en zijne zinnelijkheid te gemoet .komen.
Hij verstoot haar spoedig, doch meer uit ruwheid
dan uit boosheid, omdat hij een man is die van vrouwentranen niets verstaat en dit alles voor flauwe femelarij
aanziet, en vooral omdat hij luistert naar de opstokingen van Iselinde.
Na het gebeurde met Riprim laat hij zich opnieuw
door Godelieve verteederen, hij ware voor haar gewonnen, indien Islinde's helsche tong geen nieuw zwadder
hadde geworpen.
En nadat hij op de giftige taal dier heks heeft
geantwoord
't Is waar! ik zou een lafaard zijn!
Sleur haar van hier, de raaf, van hier!

dan woelt het in zijnen boezem nog van zelfverwijt
en knaging. Hij moet zijne goede gevoelens in den
drank versmoren. Hoe natuurlijk dan die uitroep :
Komt, makkers, komt en schenkt den wijn!
Er klinke zang en luid getier!
Omhoog de bekers! weg de smart!
Geen ketens duldt een mannenhart!

Ook het straffend optreden van Radbod kan zijn
hart niet vermurwen en heeft geen ander uitwerksel
dan eene gehuichelde onderwerping.
Het verachten eener genade is een stap tot
grooter boosheid.
Gelijk Godelieve in heiligheid, zoo stijgt Bertholf
in ondeugd, en die dubbele opklimming, gelijken tred
houdende, is eene der merkweerdigste schoonheden
van het drama.
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In het derde bedrijf is Bertholf een volslagen
booswicht, die, koelboedig en huichelachtig, den
moord zijner liefderijke vrouw overlegt en de kroon
op zijn werk zet door den Judaskus bij het afscheid.
Later, maar slechts na jaren, komt Bertholf tot
inkeer .en verwerft genade. Die ommekeer is voorbereid door het goede; dat op den bodem van
Bertholf's natuur gelegen had; 2° door het aandenken
zijner engelachtige vrouw 3 0 vooral door het gebed
van Godelieve en de opdracht van haar leven voor
hem.
E'en woord nu nog over Iselinde. Zij is eene
heks, eene duivelin. Al wat het vrouwelijk , hart aan
hoogmoed, nijd en haat, aan laffe wreedheid tegen
hare geslachtgenooten, kan bevatten, is in Iselinde
opgestapeld. Hare boosheid echter is van een bijzon, deren aard. Zij is niet geslepen, integendeel woest
en blind. Zij bezit de zelfbeheersching van Bertholf
niet en zou zich mede in het verderf storten. In hare
barbaarschheid en Noordsche ruwheid aanziet zij de
fijnere ontwikkeling en den zieleadel der Zuidsche
Godelieve als eene ontaarding, die haar geslacht
bedreigt. Zoo krijgt hare boosheid een meer menscheliiken grond. Het is immers zoo eigen aan barbaren,
de hoogere beschaving te verfoeien als eene verbastering. Wat al apostelenbloed werd order dit voorwendsel niet vergoten! Om slechts een voorbeeld aan
te halen, dat nog versch in ons geheugen ligt, was.
het niet om haar yolk tegen uitheemschheid te behoeden, dat de huidige koningin-weduwe van China het
vreeselijk bloedbad aanrichtte, dat heel Europa deed
huiveren ?
Iselinde's boosheid heeft dus niets onnatuurlijks.
Toch heeft de dichteres rekening gehouden met hare
meer ingeroeste slechtheid, en laat ze,niet, als Bertholf,
zich beke'eren, aldus niet den wansmaak involgende
van vele christene martelaarsdramas; waar, op het
einde, alien tot inkeer komen, als door een donderslag
van Gods genade.
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Over de andere karakters, bijkomende personaadjes, zullen wij niet veel zeggen. Elsa, de droomerige, de zachte, de meewarige, geeft op dichterlijke wijze de indrukken weer die de aanhoorders
zelven ondergaan. Eustaas en Humfried munten uit
door statigheid, Radbod door gestrenge, maar toch
gematigde en vergeving-sgezinde sterkte, de onderhoorigen van Londefort zijn beschaafder, die van
Gistel ruwer, vooral de ruige Hakka.
Handeling.
« Handeling ontbreekt zoo klonk het hier en
daar.
Zie, dat is nu een wonder verwijt.
Ons vaderland heeft aan het meesterstuk van
zijn wereldberoemden toondichter, na vier jaren, nog
de eer niet gedaan het uit te - voeren gelijk het
volgens zijn inzicht moest uitgevoerd worden : op
het tooneel. Er is geene opvoering geweest, het
drama werd enkel afgezongen, (gelijk men van een
letterkundig drama zou zeggen afgelezen); het werd
niet handelend op-, maar al zittende of staande uitgevoerd, en nadat men alzoo het tooneelstuk in zijn
wezen zelf verminkt heeft, komt men klagen : er
is geene handeling in.
Zeker, het opvoeren vergde groote kosten, en
geerne kerkennen wij dat het Godelieve-comiteit van
Leuven niet meer kon doen dan wat het, met zooveel moeite en zelfopoffering, gedaan heeft.
Doch dat er in ons land geene genoegzame
hulpmiddelen voor eene opvoering kunnen gevonden
worden, dat Belgie, bij gebrek aan geld, niet in
staat zoude zijn om een nationaal drama, eenig in
zijne soort, behoorlijk te vertolken, dit stuit ons
tegen de borst.
Zou echter die machteloosheid blijken, men bekenne die, in plaats van de gevolgen ervan door
de scheppers van het gewrocht te doen dragen en
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smalend te roepen : « Er is geene handeling », als
men zelf niet handelen wit of kan.
Kan men, intusschen, door enkel het drama te
lezen of te hooren, eenigszins oordeelen over de
handeling die er in besloten ligt?
Ja, wel lets of wat : bijna gelijk men, bij het
zien van eenen zittende of slapende, eenigermate
kan oordeelen over het leven, de spier- en beweegkracht die hem bezielen.
Welnu, wat wij in dit opzicht over Godelieve
kunnen zeggen, pleit in het voordeel van het stuk.
Wat gewoonlijk de handeling van een tooneelstuk verlamt, is dat er te veel in verhaald en niet
genoeg aanschouwelijk opgevoerd wordt.
In Godelieve is dit niet : er wordt niets in vertelci, alles gebeurt voor de oogen der toeschouwers,
Langdradigheden komen er ook niet in voor.
Treffende tooneelen als b. v. het voorval met Riprim,
de kortstondige verzoening van Bertholf met Godelieve, beslaan nauwelijks twintig of vijf-en-twintig
verzen , nutteloozen woordenpraal iult gij in heel
het stuk niet aantreffen. Elke zin vertokt eene nieuwe
gedachte.
Wel zou men kunnen beweren dat de menigvuldige koorzangen de handeling belemmeren , doch men
moet aannemen dat zij, gewild geweest zijn door den
toondichter, die ze anders wel zou uitgeworpen hebben. En inderdaad zijn het die lyrische zangen, die
den meesten lof (ler toonkundigen hebben weggedragen. Muziek immers is de uitdrukking van gevoelens en kan dus vrijer hare vlucht nemen in eene
dichterijke uitstorting des herten dan in redeneerende
samenspraken.
Vele dier uitboezemingen zijn, ook in letterkundig opzicht, ware kunstperels, als b. v. de afscheidzang
van Godelieve aan Londefort, die' reeds in D. W. en
B. geroemd wend.
Eene opvoering op het tooneel zou veel leven-
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digheid bijzetten aan die koorzangen, waarin ten
andere blijdschap en droefgeestigheid , vrouwelijk
geween en mannelijke kracht elkander afwisselen.
Echter zullen wij toegeven dat in het midden van
het tweede bedrijf de droefgeestigheid wat te lang
aanhoudt : op den treurzang van Elsa (op zijn eigen
roerend schoon) volgen de klachten der armen, dan
de droeve historie van Riprim, kort daarna weer de
tranen van Godelieve bij Bertholf. Te veel nevels
en wolken, dunkt ons.
Overigens ontwikkelt de handeling heel eenvoudig en natuurlijk. Er is eenheid in het geheel : het
droevig lot van Godelieve bekommert ons van het
begin tot het einde ; hoop en vrees wisselen elkander
af. Felle verwikkelingen zijn er niet, en zouden zeker
misplaatst geweest zijn in een muziekdrama, waar
het hert altijd een ruimer aandeel moet hebben dan
het verstand. Zelfs dunkt ons dat in het begin van
het derde bedrijf, waar Bertholf zijne snoode plannen
uitlegt, de zaak wat te ingewikkeld wordt en alzoo
het verstand te veel in aanspraak neemt, ten koste
van het gevoel. Het stuk wordt daar wel eenigszins
koud; vat echter weer eene voorbereiding is tot de
dramatische, gevoelvolle tooneelen die volgen.
De verschijning van Riprim en de dood van Godelieve hadden zeker kunnen aanleiding geven tot
heviger, meer dramatische tooneelen. Doch voor een
muziekdrama als dees, dat toch een gewijd drama
blijft, en daarorn niet al te theatraal mocht worden,
schijnen die tafereelen veel treffender en aandoenlijker in de stille eenvoudigheid, waarin zij hier voorgesteld worden. Dat verblindt minder, maar gaat
dieper in de ziel.
Ten slotte herhalen wij nog eens : eer men over
de handeling oordeele, voere men het stuk op. Dat
is een recht dat ons kunstlievend Belgie aan zijne
geniale kinderen moet laten wedervaren. Meer bepaaldelijk hopen wij dat het rijke Antwerpen, de stad
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van alle schoone kunsten, door zulke daad haren voorrang, zal handhaven. Tot hiertoe heeft zij immers nog
weinig gedaan voor een meesterstuk, waar eene harer
kinderen de medeschepperes van was.
Hoogere beteekenis van het drama.
Wij zegden dat er eenheid in de handeling van

Godelieve heerscht. 'Om er die echter volmaaktelijk
in te ontdekken, moeten wij de hoofdgedachte kennen
waar heel het stuk toe te herleiden is. Zouden wij
in het drama niets anders zien clan de marteldood
van Godelieve, dan zou de bekeering van Bertholf
maar een aanhangsel zijn ; ook zouden de zegenrijke
gevolgen van het huwelijk, die voorspekt worden
in Elsa's ballade, maar gedeeltelijk hunne vervulling
krijgen.
De hoogere gedachte die heel het drama samensnoert is deze : ,« De zegepraal van de liefdekracht
des christendoms op de Noordsche ruwheide »
Bij de eerste lezing, ik beken het, stiet het mij
-tegen het hoofd, dat het Zuiden hier zoo verheerlijkt
wordt ten koste van het Noorden.
Ziet men echter nailer toe, dan bevroedt men
dat die verheerlijking, niet het Zuiden geldt, maar
wel de chrigtene beschaving, die, van Rome uitgaande,
ons van het Zuiden moest komen.
En het Noorden, dat hier verpersoonlijkt wordt
in den woesten Bertholf, in de razende Iselinde, in
den ruwspottenden Hakka en zijne gezellen, was
het Noorden nog meer dan half barbaarsch, in den
grond nog heidensch, schoon uiterlijk reeds gekerstend.
Evenals bij eenen Clovis de heilige wateren des
,doopsels de barbaarschheid niet afspoelden, en hij,
discipel en voortander van een gekruisten God,
zijn wit kleed met stroomen broederbloeds bespatte,
zoo ook Bertholf.
Het huwelijk van de droomerige dochter van
Londefort met Gistel's ruwen kasteelheer is het
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huwelijk tusschen christene zachtheid en heidensche
losbandigheid, zulke echt is niet altijd vreedzaam,
integendeel meermaals door onweerswolken en bloedige bliksemflitsen gestoord.
Vooral was dit het geval met de ongetemde
barbaren van het Noorden : zoo onweerstaanbaar en
voorthollend in hunne woeste driften als de baren
en stormen die zee en lucht rondom hen beroerden.
Het schijnt wel dat de kustbewoners van WestVlaanderen, welke ook hun oorsprong zij, reeds
vroeg door hunne woestheid uitschenen.
Niet zonder wreede offers kon de Kerk die
streek tot het geloof baren, die later de bakermat
zou worden van hare koenste verdedigers : van eenen
Robrecht van Jerusalem, van eenen Boudewijn van
,Constantinopel, van eenen Karel den Goede.
Nog heden is het een wonder land, dat WestVlaanderen, zoo door en door christen en toch dikwijls
zoo onkristelijk woest. Zeker moeten wij nu nog het
echte beeld van West-Vlaanderen niet gaan zoeken
in de realistische fantazieen van eenen Stijn Streuvels,
noch in de spotprentachtige Leieschuimers van eene
Anna Germonprez ; neen, veel liever zouden wij bij
Hugo Verriest te rade gaan, die zijne soms diep
kristelijke en wonderschoone beelden van de werkelijkheid afkeek; maar toch is het waar dat er in dit
Westvlaamsch karakter naast diep geloof en reinen
zielenadel veel grove zinnelijkheid en woestheid
huizen.
In de Kamers sturen de steden van West-Vlaanderen ons veel schrandere en welsprekende mannen ;
in de kunsten schonk het ons eenen Gezelle en
eenen Rodenbach, benevens eenen Benoit ; dezen
staan niet alleen, maar te midden eene rij van geniale
mannen.
En toch schijnt het volksonderwijs er min dan
elders verspreid.
De talrijke misdaden, waar de dagbladen van
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gewagen, vertoonen er een zonderling kenmerk van,
woestheid.
Heel Vlaamsch-Belgie, wel is waar, vertocnt
eene zekere ruwheid in den volksaard, maar WestVlaanderen toch meer, zou men zeggen, dan b. v.
Limburg aan de andere zijde.
Is ons yolk daarom slechter dan andere? Neen,
bedorvenheid is er overal ; maar zij neemt elders
meer den vorm van week- en verwijfdheid, Kier meer
die'n van woest- en losbandigheid.
Daardoor is zij meer uiterlijk , en wie over ons,
yolk moet oordeelen naar zekere dagen van , uitspatting en dolheid, als zijn de kermis- en lotingsdagen,
moet het zedelijk peil ervan maar laag achten.
, En echter zou hij zich bedriegen. Want wie
nader ons Vlaamsch y olk heeft leeren kennen in
zijnen dagelijkschen handel en wandel, in zijne
bedrijvigheid en huiselijk leven, staat verbaasd overde schatten van wijsheid, van opoffering, van geduld,
van ongeveinsde vroomheid, van rechtzinnig- en
eerlijkheid, die er liggen in opgesloten. Zelfs dunks
ons dat zijne losheid, die dikwijls tot ergerlijke
tooneelen aanleiding geeft, veelal het gevolg is van
zijne ongekunsteldheid. De Vlamingen zijn geen
hoogmoedig yolk, als Franschen of Engelschen, Zij
zouden zelfs mogen fierder zijn.
Er is veel ware kristelijkheid in de Vlaamsche
gewesten, en dit is de vaste grondslag van ons
volksgeluk, benevens de aangeboren krachtdadigheid
en werkzaamheid.
De geest van Godelieve zegeviert in Vlaanderen
over den geest van Bertholf en Iselinde, al is de
strijd ook nooit volstreden.
Dien kristelijken geest moeten wij getrouw blij-ven, en ons niet, als Iselinde, tegen zachtheid van
zeden als tegen uitheemsche verbastering kanten.
Weekheid van zeden, neen! Een bestudeerd en valsch
formalisme, als hetgeen sommigen van de Franschen
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willen afleeren, nog minder! Maar verfijning in den
goeden zin, meer eenvoudige deftigheid, meer uiterlijke waardigheid, ja! want deze, schoon niet de
deugd zelve, zijn er toch dikwijls de geleidsters van.
Al degenen, die met 's yolks opleiding gelast zijn,
moeten in dien zin werken.
En toch, wat wondere dingen lazen wij dees
jaar desaangaande! Vooral naar aanleiding van Benoit's
dood.
Benoit, zoo hiet het, vertegenwoordigde den
Vlaamschen geest, omdat hij machtig was en wild.
De Herbererinses ook! Men ging zoo ver te schrijven
dat het Vlaamsche ideaal bestond in ruwe zinnelijkheid, van alle band en vrij , in het huilen en tieren
eener woeste menigte.
Tinel met zijne Godelieve, werd bijna voor verbasterend uitgekreten. (0 kwade-wijvengeest van
Iselinde, waar gaat gij schuilen ?)
Laten wij, in Gods naam ' toch wijzer zijn en
niet het beste deel van ons eigen zelven verloochenen.
Benoit, ja, was de Rubens der toonkunst; maar
was Memling niet meer Vlaamsch dan Rubens?
Was Guido Gezelle geen echte Vlaming, en was
hij ruw?
Rodenbach, ja, was krachtig in opvatting en uitdrukking , maar had hij geene voorliefde voor de
zachte « Weiblichkeit der Duitsche Letterkunde?
En is eene zijner schoonste scheppingen niet die van
de diep voelende, droomerige Goedroen?
Gansch onze letterkuncle, met Conscience aan
het hoofd, is huiselijk en stil.
Op onze volksfeesten zal, benevens het boertige, altijd een roerend lied, dat tot meewarigheid
stemt, den meesten bijval genieten.
Leeren wij dan ons zelven kennen met onze
gebreken en met onze deugden. Godelieve is de
weerspiegeling van de eene en van de andere, geene

c GODELIEVE. »

342

on verschillige weerspiegeling echter, maar een onrechtstreeksche poging om ons volkskarakter te louteren
en nader bij het ideaal, te brengen dat ons past.
Daarom is Godelieve bij uitstek Vlaamsch en nationaal.
Antwerpen.

F.

DRYVERS.

*****A:******
DE CHRISTENE VROUW.

Rede, uitgesproken in den Mariakrans te Antwerpen,
den 19den Augusti 1901,
door A. VERHEYEN,
leeraar in het Sint Jan Berchmans' College.

ZEER EERWEERDE HEER DEKEN,
EERWEERDE HEEREN,
MEVROUWEN EN MIJNE HEEREN,

mag ik een welverdiende hulde brengen
aan de Vlaamsch-katholieke vrouw, die waarheid
en schoonheid heeft doen stralen in de veredelende
vormen der kunst, aan de rijkbegaafde en gemoedelijke dichteres, die hart en geest en alle talenten heeft dienstbaar gemaakt
tot opbeuring en verheffing van ons gevoelige, christene,
Vlaamsche yolk.
Maar die vrouw, met haren verstandigen bilk, met hare
edelmoedige ziel, met hare medelijdende genegenheid, Hilda
Ram, wier nagedachtenis de Vlaamsche Letterkunde met
eerbied en dankbaarheid zal bewaren, zij was ook de medestichteres van dezen kring, van den Mariakrans, die, als een
opkomende dageraad, weldadig licht en leven begint te
verspreiden in, onze dierbare Scheldestad, Maria toegewijd.
't Was eene noodwendigheid geworden, eene dringende
noodzakelijkheid, dat de vrouw zelve, — de verstandige, de
edelmoedige, — niet onverschillig zou blijven bij den grooten
strijd, die er moet geleverd worden tusschen het socialismus
ANDAA G
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en het christen-zijn; neen, de verstandige, de edelmoedige
zal niet doof blijven voor de stem van den grooten Leo XIII,
den grijsaard, den wijzen man, den kloeken wachter en ziener,
die op de berghoogten staat van de wereldgeschiedenis, Petrus'
opvolger en Christus' plaatsvervanger, die alle strijdbare krachten samenroept om het gevaar af te weren, om het recht van
orde, zedelijkheid en waarheid te doen zegepralen.
Gij ook, Weledele Vrouwen, gij hadt uwen plicht verstaan, en de klOekmoedige, reeds ziekelijke Hilda Ram zou
geerne hare beste krachten, hare laatste, besteden om uwe
heilige onderneming te doen begrijpen en te doen opvatten
in breeden zin. Hare pen, die meesterlijke, prachtige pen,
zou niet meer rusten, die zou schrijven schrift op schrift,
en de schrijfster zou elders in vreemde landen gaan opsporen
wat zij hier bij studie of ondervinding niet leeren kon.
toewijding, die zelfopoffering voor uwe beginnende werkzaamheden, voor uwen. Mariakrans, dat was haar droom, haar
wensch, haar ideaal, hare levenstaak, hare belofte, gewild
en gezworen in de ziel.
Hoogachtbare yrouwen, ik heb die edele gevoelens bewonderd, en voornamelijk om die reden heb ik met dank-baarheid aangenomen in deze vergadering het woord te
voeren.
Ik wilde u geerne aanmoedigen en aanzetten tot hooger
bewustzijn van uwe eigenweerde, van uwe macht en van
uwe omstandelijke plichten. Vooraleer nog te spreken van
het tegenwoordige, van de huidige maatschappij, laat ons een
toepasselijk overzicht nemen in de geschiedenis der volkeren.
De vrouw is hare veredeling verschuldigd_ aan het chrism
tendom, alleen door het christendom zal die adel behouden
en bewaard blijven.
Als eerste gebod heeft de Messias herhaald en verkondigd:
« Bemin God bOven al, en -Uwen naaste als U zelven.
De vrouw is geene verworpelinge, geene slavin, geene mindere:
zij is de « eveimaaste ».
De Zaligmaker ook heeft de banden van 't huwelijk
geheiligd in hunne onverbreekbare eenheid. Hier moeten wij
ons herinneren wat het heidendom gewcest is, om de christeneweldaad in al hare weerde te beseffen.
Bij de Grieken was de kunst vergoddeiijkt in de vleesche-lijke schoonheid en de wijze Solon heeft geene wetten durver,
uiiveerdigen om de zedeloosheid te beteugelen.
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In het Romeinsche Rijk is de ontucht allengs overheer.schend geworden, en wetten zijn gekomen om het overspel
te betalen en te onderhouden. De wijsgeeren zelf, — ook
de welsprekende Cicero, — verstieten hunne wettige huisyrouw en leefden in vrije liefde. — De vrouw was eene
zaak, die men kdcht en betaalde; en de vrouw zelve bezat
geene eerbaarheid. De Republiek had toegestaan, dat zij de
echtscheiding mocht vergen, en dan telde zij de jaren volgens
het getal mannen die zij had weggezonden.
Hebt gij onlangs het opgehemelde werk gelezen van den.
Poolschen schrijver ? Geene christene dochter kan die voorstellingen der openbare wulpschheid nagaan zonder het
schaamrood te gevoelen ; daarenboven, het lot der millioenen
slaven was het lot der redelooze dieren, en de moederliefde
was eene bittere spotternij.
De Messias is gekomen, de langbeloofde, en naast Hem
zag hij op, vol liefde, vol eerbied, naar zijne inaagdelijke
moeder Maria. Op het kruis zal hij haar de zending toevertrouwen om te wezen de Koninklijke, de Goddelijke
Moeder van 't menschelijk geslacht. Eeuw aan eeuw zal
door de wereld de roem en de lof weerklink-en van de sterke
Vrouw, die aan het diepgezonken menschdom den Verlosser
heeft geschonken, den Heiland, den Zaligmaker, Christus haren
,Goddelijken Zoon heerschend over alle eeuwen in alle eeuwigheid. De kerkvaders, dichters en kunstenaars zullen haar
toeingen : « Tota pulchra es Maria et macula non est in te, »
de smeekende, geloovige en betrouwende menigte zal haar
toeroepen : « Troosteres der bedrukten, bid voor ons! » De
volkeren zullen toestroomen, koningen en pausen zullen biddend nederknielen in die bevoorrechte heiligdommen van haren
raam, in die prachtige tempels, haar ter eere opgericht.
De tijden zijn veranderd.
De leering van Christus en het beeld van Maria hebben
aan de vrouw den adel van haar wezen teruggeschonken.
De vrouw zal komen, edel en fier, in kristene fierheid, als
martelares zal zij komen op het bloedig arena van 't Colliseum, en met verachting en trots zal zij de machtige Cesars
beschamen, hare oogen gericht op den gekruisten Bruidegom.
De vrouw, de kristene, zal staan naast de apostelen en
de geloofsverkondigers. De H. Helena zal aan 't Romeinsche
rijk een kristenen Keizer schenken, en Constantinus zal eene
kristene vrouw op den troon verheffen. De H. Clotildis zal
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aan Chlodwig, den Frankischen Koning, het waar geloof doen
omhelzen. Hare kristene kleindochters zullen als koninginnen
vertrekken ter beschaving van Engeland en Spanje.
Heilige' kerkvaders zullen aan de zalige lessen eener
godyruchtige moeder hunne gezegende roeping te danken
hebben. Aldus getuigen Athanasius, Basilius, Gregorius Nazian
zenus en Joannes Chrysostomus. Gregorius de Groote,
Ambrosias en Hieronymus blijven dankbaar voor de moeder-lijke bezorgdheid. En zouden wij den H. Augustinus vergeten ? Kent gij het beeld niet der H. Monica, in dichterlijk
gebed met haren noon, op den oever der zee? De Heilige
Belijder had zijne bekeering en zijnen iever te danken aan
de lessen en tranen en verzuchtingen zijner heilige moeder.
Naast dezen moederlijken invloed zal het maagdenbeeld
als eener yerrukkelijke yerschijning opdagen. De kloosters
zullen bloeien als zoovele prachthoven, met hemelsche bloemen
versierd.
De geleerdheid zal roemen op eene heilige Theresia, de
weldadigheid zal eene S te Elisabeth voorstellen, en de zelfopoffering zal verwijzen naar gasthuizen en ongeluksoorden,
waar de liefdezuster haar werk verricht.
Met de Renaissance kwam 't heidensch zedenbederf in
de letteren terug ; en het Protestantismus heeft in den Bijbel
eenen menschelijken uitleg gezocht, die alle uitspattende
wulpschheid van den- Coran scheen te verrechtveefdigen.
-Hendrik de Achtste, koning van Engeland, bekwam te
Rome niet wat Luther in Duitschland aan zijne volgelingen
had toegestaan; en de kerkelijke scheuring ging weldra gepaard
met het wangedrag des konings. De Fransche Revolutie zal
het later uitbazuinen, in de katholieke landen en overal,
dat de mensch volkomen vrijheid geniet. Wee de rampzalige
vrouw! Wee de rampzalige kinderen! Wee het rampzalig
huisgezin !
Het socialismus zal komen om de voile beteekenis te
doen verstaan van die walgelijke goddeloosheid, om de heidensche vernedering te doen begrijpen, tot welke de vrouw
nogmaals zou kunnen vervallen.
De vrouw heeft het recht der zedelijkheid, dat is hare
koninklijke weerde; zij ' moet heerschen in deugdzaamheid op
het gemoed en op de ziel van den man, en zij moet waken
als een engel bij de wiege van haar 'kind. Dat is haar koningschap. Zij mag ook dingen naar de eeuwige kroon der maag-
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delijkheid; dat is haar recht, dat is hare onafhankelijkheid
en hoogste glorie.
Het socialismus verlaagt de vrouw tot een driftig schepsel,
onbekwaam voor trouwe, vaste liefde, onbekwaam voor moederlijke -zelfopoffering , geschapen voor eenige jaren van
schandelijk genot, om dan te verkwijnen van haat en van
spijt, zonder hoop en zonder troost, alleen en ellendig.
De verwaande wetenschap heeft aan het socialismus de
hand gereikt. Zij wil aan de wereld doen gelooven, dat de
Kerk van Christus geene waarheid bezit en dus geene zedelijkheid mag opdringen.
Hier schijnt de aanval een nieuwe kracht te vinden;
maar de Christi-kerk staat op de rots gebouwd, en de
poorten der hel zullen tegen haar niets vermogen. In de
uiterlijke verdediging heeft ook de menschelijke bemoeiing
een aandeel. De katholieke geleerden, en de priesters vooral,
zullen deelnemen in den vooruitgang der wetenschap, en het
licht der bovennatuurlijke genade zullen zij aantoonen, als
het troostelijk flikkerend licht van eene Driekoningenster. Het
scheppingsgedacht en de veropenbaring zullen een en onverdeelbaar blijven in den strijd, omdat de God van Waarheid
ook de God der Schepping is. Nevens die priesterlijke zending
heeft de vrouw hare roeping om de godsdienstige overtuiging
te verdedigen, te bewaren en te versterken in huisgezin en
maatschappij.
Een beruchte socialist heeft met pochende houding in
de Kamers te Brussel durven uitroepen : « De wetenschap
zal de moraal vervangen. » Hiertegen zullen wij in christene
beteekenis deze stelling vooruitzetten : « Beter onderricht,
wetenschap voor de vrouw : de moraal moet er bij winnen. »
De jonge dochter van den hoogeren stand moet weten
en kennen ; zij moet oordeelen met klaren zin, want de
jeugd rond haar is vol leugen en bedrog en vol lichtzinnigheid.
Helaas! de opvoeding is niet geschikt naar de vereischten
van den tijd. Zij is niet volgens de ware, ernstige belangen
van 't werkelijk leven. 't Is meestal bluf en blaai en Fransche
mode. Er is meer noodig dan complimentenboeken en danslessen; maar helaas! de geest blijft nu dikwijls ijdel en ledig.
« De vrouw kent geene redeneering; ze weet niets! >> Dat
is eigenlijk het veel beteekend compliment, hetwelk haar, in
de fijne salons, met zooveel plichtpleging wordt aangeboden.
En waarlijk, denken en doorgronden, dit kent zij niet. Haar
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spiegel is de leermeester, hypnotiseerend voor eigenwaan.
Haar velo, dat is de vooruitgang. 't Is eene verachting, wanneer
de lichtzinnige dochter enkel op lichtzinnigheid wordt onthaald; maar zij gevoelt het niet. En welk zijn de gevolgen ?
Zij schenkt hare hand en haar levensbestaan den meestbiedende in huichelarij en in zoogezegde geestigheden.
De ontgoocheling komt te laat. En wat bezit die vrouw
tot waarborg van haar christen-zijn.? De eerste beschimping
doet wankelen. En wat kan die moeder later on haar kind
te sterken en te vrijwaren tegen het bederf. Kan zij een
redmiddel ,vinden in hart of in geest? De vrouw, met hare
zachte verstandelijkheid, zou heerschen op den man, zij
zou hem eerlijk doen blijven, of terugbrengen tot plichtbesef;
en het kind zou aan zijne moeder geluk en godsdienst verschuldigd zijn.
Weledele vrouwen, mag ik U vragen, dat gij op uw
studieprogramma deze vraag zoudt aanteekenen « Welke
« ,middelen zijn er te beramen om het vrouwelijk onderwijs
« te doen winnen in degelijkheid? Deze vraag heb ik u
toegestuurd in den naam van onze overledene dichteres.
't Was haar wensch en hare overtuiging, en in weemoedigen
toon spreekt dat verlangen en dat verwijt uit menige van
hare nagelaten schriften.
Laat mij hulde brengen aan dat flooger Onderricht, waar
geleerde professors de wetenschap toegankelijk maken voor
tle Antwerpsche vrouwen van hoogeren stand. Naast Mejuffrouw Maria Elisa Belpaire, was , het nogmaals Mathilde Ramboux die voor deze verdienstelijke instelling hare genegenheld liet blijken.
In het opkomende feminisme ligt er waarschijnlijk eene
overdrijving; maar zelfs eenige kennis van rechten en van
geneeskunde zou de vrouw voor de vrouw toch met voordeel
kunnen benuttigen, indien de voorafgaande studien geen
bijzonder gevaar opleverden.
Over het vraagpunt der hoogere ontwikkeling wil ik eenige
woorden van Mgr. Spalding aanhalen.
« Willen wij een ras hebben van verlichte, edele en brave
« menschen, zoo moeten wij aan de vrouw de beste opvoe« ding verstrekken waarvoor zij vatbaar is. Zij heeft hetzelfde
,c( recht als de man alles te worden wat zij kan, alles te weten
• wat kan geweten zijn, alles te doen wat billijk, rechtvaardig
en goed is. De zielen hebben geen geslacht. Indien wij de
4<
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« helft van het ras onwetend laten, hoe zullen wij hopen
«_de andere heeft in het licht van waarheid en - liefde op
« te heffen ? Laat het verstandelijk vermogen der vrouw
• aangroeien, laat haren invloed toenemen, en steeds meer
• zal zij haren man ter zijde staan in zijn strijden om Gods
• wil te doen zegevieren. »
Tot hiertoe heb ik voornamelijk gesproken van de vrouw
in den hoogeren stand, laat mij bier een woord bijvoegen
over de noodzakelijke betrekkingen met de mindere klas.
Hoogachtbare Dames, ik weet dat gij plichtig zijt,
toch
velen onder u, ik weet dat gij leeft in dwaling, in vooroordeel, en mijn verwijt zoudt ge nog voor eene vleierij
kunnen aannemen :
« Mademoiselle n'a pas l'habitude de parler le flamand,
« je suppose ?... » En zij lacht, en ze is blij, ze neemt het
op voor een lief complimentje.
Do opv3ecling is or do schuld van, ja, maar de ijdelheid
zit er ook wel tusschen. Geerne breng ik nogmaals hulde
aan de Vlaamsche schrijfster, aan Hilda Ram, die nooit hare
Vlaamsche overtuiging heeft verloochend en die zoovele
perelen heeft bijgebracht aan de kroon der echt-nationale
letteren.
Geen rijker kroon
Dan eigen schoon ! »

En ons Antwerpen blijft toch nog een Vlaamsche stad.
« Maar die Fransche geest brengt eene klove tusschen
« het volk. » En die scheuring zal de kracht van ons yolk
ontzenuwen, 't is een droevig schoUwspel.
De mindere, de lagere klas verstaat genoeg om de verachting te begrijpen die haar te dikwijls in de Fransche taal
nit de hoogte wordt toegeslingerd; bij den brave is dat
eene pijnlijke wonde in 't hart, bij den goddeloozen wroefer
is de grijnslach en een helsche bedreiging zijn Vlaamsch-vloekend antwoord.
Weledele Dames, niet tegen U heb ik die bitsige taal
gevoerd; want gij bemint ons yolk, gij deelt den schimplach
niet, en is uw tale dikwijls Fransch, uw hart en uw geest zijn
toch immer Vlaamsch. Dadrom, gegroet met eerbied, en hartelijk dank, in name van onzen kristen-Vlaamschen, ouden
stam.
Antwerpsche vrouwen, gij die er tijd voor hebt, gij die
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bekwaamheid bezit, gij die misschien door de fortuin zoorijkelijk zijt begunstigc, leeft niet enkel voor uw eigen, gaat
tot het yolk en roept het yolk tot U. « Een hartelijk woord,
« goed geplaatst, kan dikwijls meer to weeg brengen dan
« eene gansche redevoering. »
Tot begin en tot uitbreiding van een deel uwer opgevatte
werkzaamheden, schreef Hilda Ram op datum van 3den Mei
190o, een Ontwerp -voor Raad en , Hulp aan vrouwen, onder
beschaming van Antwelpens goeden Engel, Constance Teichmann.

Dat stun moet bewaard blijven, en dadeliik' wil ik het Ued.
voorlezen; doch de uitgesproken naam van Juffrouw Teichmann brengt mij eene herinnering voor den geest, die ik niet
voorbij kan.
Antwerpen kent het beeld van zijnen « Goeden Engel.
Dit vrouwenbeeld is met lichtstralen omgeven. Duizenden
monden en duizenden harten blijven dankbaar en noemeri
Constance Teichmann « eene heilige.
Hilda Ram heeft die edele figuur geteekend, groot en.
grootsch in de eenvoudigheid; en waar de dichteres de liefdevoile uitdrukking van het mindere yolk wil verklanken, daar
dreunt er een hartelied, ingrijpend als een gloriezang.
Den lijkwagen heb ik in de Markgravenlei zien voorbijtrekken. De volksmassa was eene merngte van duizenden en.
tienduizenden. Het katholieke Antwerpen bracht eene stille
droevige ' hulde.
In den breeden langen stoet achter de bedrukte familie
heb ik wereldberoernde geleerden en kunstenaars bemerkt,
doch op de zijkanten der straat heb ik schamele arme
vrouwen zien staan, weenende, met hunne kinderen aan de
hand, ik heb er werklieden gezien, met blauwen kiel, die daar
bleven staan, teruggedrongen, maar toch op de eerste rijr
forsche ruwe mannen, die met hunne vereelte hand de tranen
uit de oogen wischten.
Juffrouw Teichmann was van hoogen stand, hare opvoeding was verzorgd en volledig; zij was eene geleerde, eene
kunstenares vooral; maar toch ging zij tot het yolk, niet alleen
met een « misereor « op de lippen, met een uiterlijk -medelijden, doch met een gevoel van liefde, dat decide in smarten
en rampen, — met een woord uit de ziel, dat troostte en
opbeurde, — met eene\dadigheid, die persoonlijke hulp aanbood en den overvloed van haar rijke fortuin niet spaarde.
Haar naam blijft u zeker lief, en haar voorbeeld zult_
gij niet vergetenz
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Geerne bracht ik die zalige herinneringen in 't midden,
nu ik het Ontwerp lees voor Raad en Hap aan vrouwen.
Ontwerp van eene vereeniging.
.Raad en Hulp aan vrouwen onder bescherming van
Ant werpens goeden Engel :

JUFFROUW CONSTANCE TEICHMANN.
Eene liefdadige vereeniging moet tot stand komen Waarin
vrouwen uit alle rangen en standen werkzaam zijn. Van de
armste tot de rijkste moeten liefdadigheid oefenen en kunnen
dit ; waar de wil is, is de weg. — Het is met waar, dat de
vrouw, uit hoofde van hare bestemming en hare bezigheden,
enkel het welzijn van hare eigene huisgenooten moet behartigen; zij moet ook voor anderen medelijden en hulpvaardigheid toonen ; zij moet haar hert verruimen en zich bekommeren
om 't wel en wee van hare lots- en geslachtsgenooten. Gelijk
geen mensch voor zich alleen mag leven, zoo mag geen
huishouden zich afzonderen in den baatzuchtigen wensch :
als wij 't maar goed hebben ! En de vrouw, op wie het huiselijk
welzijn steunt, moet ook gaarne buiten 's huis een handle
toesteken. Dat komt haar ten goede in den welstand, maar
ook en nog meer in den nood.
Vele vrouwen zijn er, die, goed van harte, zich afvragen
« Wat zou ik al kunnen doen? Geld om weg te geven bezit
ik niet! » Alsof er niets anders te geven ware dan geld!
Andere zeggen : « Ik heb geenen tijd. » 't Zijn gewoonlijk
die van hoogeren stand, welke niets anders uitzetten dan
zich kleeden en omkleeden, uitzien naar nieuwe modes, en
alle middeltjes inspannen om die lange, vervelende dagen
zonder bals of soirees ten einde te krijgen. Och ! wat zouden
ze een gelukkig, goed gevuld leven kunnen leiden, met wat
minder op zich zelven te denken en wat meer op anderen.
Er zijn zoovele vrouwen die te veel te doen hebben; laat ons
een handje uitsteken voor hen.
Maar waar en hoe elkander ontmoet? Juist daar ligt de
knoop, en dien losmaken is het doel dat wij beoogen. Behoeftigen en hulpvaardigen moeten in betrekking gebracht. Dat
kan gebeuren met lokalen te openen, waar vrouwen van goeden
wil en ondervinding te raadplegen zijn. Zij dragen zorg toe-
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te zijn met volledige inlichtingen aangaande alle bestaande middelen, tot hulp en steun van jonge meisjes, vrouwen,
weduwen, zoowel die door officieele liefdadigheid aangeboden
worden (door staat, provincie en gemeente) als door de niet
officieele : kostelooze raadplegingen bij dokters en advokaten,
het werk der kleeding, der huwelijken enz. Ook over alles wat
scholen', patronagien, spaarkassen betreft weten zij uitleg te
geven. Zijn ze niet op de hoogte van wat hun gevraagd wordt,
zoo verzoeken ze hunne klante terug te komen en gaan zelVen
op inlichting uit. Steeds zijn ze gereed brieven te schrijven en
andere kleine diensten te bewijzen, doen hun best om kosteloos deftige meisjes en vrouwen in deftige betrekkingen aan
te bevelen, zorgen dat fatsoenlijke alleenstaande vrouwen
"onder dak geraken, enz.,\ enz ..... Alles aanhalen wat behoeftige
vrouwen kunnen vragen is niet mogelijk; 't is beter ineens
te zeggen dat ze alles kunnen vragen wat mogelijk is.
Maar wie ,bijzonder genoodigd worden zich tot Raad
en Hulp te wenden, zijn de hulpvaardige vrouwen.
Wie, zelve arm en behoeftig, toch om Gods wille iets
doen wil in een ledig uurken, zullen wij zenden in een huishouden vol kinderen en geen geld, waar niet gekuischt noch
geschuurd wordt, zoo moeder de vrouw het zelve doen moet.
Wie, wat geleerdheid bezittend, die gaarne gebruiken zou tot
andermans nut, zullen wij eerie winkelierster of stieldoenster
aanwijzen, die- niet in staat is zelve boek te houden of
rekeningen te schrijven, ofwel een half kreupel sukkeltje,
dat toch zoo gaarne een straatje om zou gaan, maar die
niemand aan zijnen arm wil nemen — Wie door droefheid
en verlies van nabestaanden gekweld, niet wegdenken kan
van zijn leed, zullen wij een huis -aanwijzen, waar zieken en
droeven opbeuring en zorg behoeven, en, met anderen te
troosten, zal zij zoo niet de blijdschap dan toch den vrede
wedervinden. Wie hoofd noch handen, maar alleen een
goed hart heeft, zullen wij vragen zich een kwijnend kindje
aan te trekkers, dat ze dagelijks bezoeken en opwekken zal,
met wat te vertellen of wat voor te zingen, en, wie weet,
aleens in haar gerij een toertje te gunnen. — Wie, alleen
zijnde, te-kOrt schiet aan genegenheid en vriendschap, wijzen
wij het middel aan om ergens in huis de goede engel te
worden. Och! er wachten er zoovelen op een goeden engel,
die hen al eens een vriendelijk woord gunnen zou en wat
•verheffenden omgang.
,gerust
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Wie in hetzelfde yak of dezelfde kunst werkzaam zijn
brengen wij in betrekking met malkander. Wie tot uitboeting
van vroeger kwaad of door aandrift tot meerder goed, groote
offers wil brengen, bevelen wij het nachtelijk bewaken van
zieken of de verpleging van gewonden aan. Wie door de
jaren beroofd van genoeglijk huisverkeer haar leven wat aan
wil vullen, vertrouwen wij de zorg voof moederlooze kinderen,
die, schoon niet door armoede gekweld, toch behoeftig zijn
aan wat de jeugd niet kan ontberen : blijheid en goede leiding.
Och! en kwam aleens iemand tot ons, die met geld iets blijvens
wilde stichten, voor 't goede harer geslachtgenooten, wat zouden
wij niet te vragen hebben!
Lokalen, waar 's winters vuur en licht voor niet te krijgen
waren, waar de kinderen hun schoolwerk konden makers en
de jonge meisjes haar naai- of breiwerk verrichten, waar de
laatste, goed geborgen en van de straat afgehouden, aleens
wat goede aantrekkelijke lezing hoorden, en schoone liedekens leerden.
Werkinrichtingen, (zooals de tapijtweverij in St. Eligius,)
waar meisjes van 12 tot 20 jaar een stiel zouden leeren, die
hun het dagelijksch brood verschaft in een onbedorven
midden.
Goedkoope, ja kostelooze badhuizen, om vervuiling en
ziekte tegen te gaan. Huizen waar alle werkelooze vrouwen
aangenomen werden en als loon hunne maaltijden zouden
ontvangen, of ook zouden betaald worden, indien men er
werk te doen bracht tegen een matig loon.
En hoevele schoone ondernemingen kunnen nog gesticht
worden door samenwerking van bekwame en welbedachte
met rijke en weldadige personen.
Doch reeds te veel inbreuk is er gemaakt op het wen-scheliike. Goed ware het te beginnen met wat thans mogelijk
is, d. het stichten van de Vereeniging : « Raad en Hulp voor
vrouwen » en het in voege brengen van de raadpleging.
Zoo iedere parochie, daartoe een lokaal wilde bestemmen,
al ware 't, orn te beginnen, de katholieke meisjesschool, wanneer ze vrij is : Woensdag en Zondag namiddag. Dan zou het
yolk al seffens verstaan van welke zijde deze poging tot zijn
welzijn uitgaat. En het valt niet te betwiifelen of in iedere
parochie genoegzaam personen gevonden worden welke zich
daaraan toewijden. Ze zouden natuurlijk alien elkander
helpen en alzoo 't werk veel verlichten. Ook zouden ze niet
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een der bestaande liefdadigheidswerken in den weg loopen,
vermits het bijzonderste doel is die te doen kennen en uit te
breiden (I).
Hilda Ram, gij waart eene oprechte ziel, ik bewonder
uwe zelfopoffering, uw verregaande christene liefde voor den
evennaaste. Breed is uw gedacht : de nieuwigheid en de uitbreiding zijn tocli geene verbrokkeling der krachten, uw
ontwerp brengt eenheid, steun en verband. Ik durf hopen,
,dat de Heer 'uw streven heeft beloond, met eeuwigen loon,
en dat Hij ook op aarde uw werk niet onbekroond zal laten.
Veel is er tot stand gekomen, veel meer nog moet er
geschieden.
MEVROUWEN EN MIJNE HEEREN,

1k heb gesproken over Mathilde Ramboux in hare werking voor den Mari akrans, laat er mij nog een woord bijvoegen
over deze ,letterkundige, helaas te vroeg, al te vroeg_ aan ons
herwordend Vlaanderen ontrukt.
De kunst van Hilda Ram is geen behendig nadoen, 't is
geen typeeren en schilderen volgens de lessen eener school,
zij, is gansch eigenaardig, vrouwelijk teeder en vrouwelijk
_sterk, zij heeft de natuur en 't leven afgezien, en die fijnere
opmerkzaamheid geeft overal juiste, Licht-glimmende tinten en
kleuren. De eenvoudigheid is meestal de gelukkige stempel
van hare verstandige poezie. « Het kenmerk van Hilda Ram's
« gedichten, is vooreerst de groote kieschheid in de keuze der
« onderwerpen. » Dit was het oordeel van den keurraad die
in 1890, met algemeene stemmen, haar den vijfjaarlijkschen
prijs toekende. Zij beschreef het burgerlijk Leven in echt
Vlaamsche tafereelen, naar werkelijkheid, doch met eerbied,
ik zeg : met liefde. Het realisme moet ook niet ontaarden_ in
walg en spotternij. De kunst vraagt naar waarheid, maar eerst
en vooral naar edele, reine schoonheid. De kunst, de groote
kunst moet genietbaar blijven, en goddank! dat is nog, de
wensch en de wil en de wet van ons dichterlijk Vlaamsche
yolk. Hilda Ram leefde met het yolk en voor het yolk, ook
in hare zinderende, schilderende kunst.

(I) Ik bedank hartelijk den Schrijver der Sociale Werking, Mijnheer
W. VERELST, die mij goedwillig dit handschrift bezorgde.
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Zij was de Vlaamsche vrouw, in ziel en gemoed, in paten
en beminnen, in al hare eenvoudigheid en in gansch haar
wezen, 't verdient opmerking dat zij de eenvoudigheid verkoos, als een dichterlijk sieraad boven alle andere, in een tijd
wanneer het praalvertoog en de declamatorische weemoed
nog zoo hoog in achting stonden. /Zij heeft die nieuwe richting
_aangeduid, en op de baan is zij vooruitgestapt. In hare
1 p atste jaren wilde zij uitdrukkelijk het sociaal en christen
g<Alacht in kunstvorm doen gloren. Hoe spijtig voor het
goede, geloovige, kunstrijke Vlaanderen, dat de gevierde
dichteres haar standaardwerk niet heeft kunnen voltooien!
Bij deze pijnlijke gedachte blijft er slechts ee n woord, dat
ook de ziekelijke stervende kunstenares gedurig op de lippen
had : « Heere God, dat uw wil geschiede!
Om te eindigen mag ik een woord aanhalen over ons
Vlaamsche yolk, voor wiens geluk en behoud, gij, Weledele
Dames, uwe liefdadigheid zult uitoefenen. « Dat yolk zit vol
-wordend goed en vol wachtend kwaad. » De toekomst zal
wezen wat het yolk zal zijn. Als het wild-woest wordende
yolk zijne macht gebruikt en geene plichten niet meer kent,
dan zullen er rampen woelen over Belgie, wraakroepend,
bloedstroomend en verdelgend. Wij Leven te gerust, wij
Vlamingen, en wij denken nog niet dat aan den zuiderkant
van de Vlaamsche taalgrens het vaderland verloren is.
Moeten ook onze Vlaamsche steden allengskens overgaan
in de macht van het socialismus, dan is het de ondergang
van Belgie. Ons dierbaar vaderland, het gelukkigste land der
wereld, zal verzinken in ongeluk en ellende, zoohaast onze
Vlaamsche katholieke provincien ontaarden : en daarom waakt
en bewaart! Dat uw Mariakrans eene verdediging weze voor
de gansche stad Antwerpen, dat het ontwerp van zaliger
Mathilde Ramboux al de edelmoedige zielen moge vereenigen,
en dat het opbloeiende werk moge voortzetten overal waar
het kan van dienste zijn.
Uwe edelmoedigheid, uwe zelfopoffering, uw medelijden
en uwe liefde voor den evennaaste zult gij niet sparen; en
de zegen des Heeren zij met U.

TER GEDACHTENIS.
Mgr DOUTRELOUX.
EN 24 ' Augustus 1901, om Io ure 's avonds,,
ontsliep zacht en kalm in den Heer, de hoogwaardige en doorluchtige Kerkvorst, Mgr.
Victor Josef Doutreloux, sedert den 24 n Augustus,
1879 Bisschop van Luik.
Den O n Mei 1837 werd hij te Chenee geboren.
Zijn vader stamde uit de stad der oud-prinselijke abdij
Stavelot ; zijne moeder uit de stad Hasselt.
Door Gods besluiten voorbeschikt om eens den
zetel van den H. Lambertus te bestijgen, had hij het
voorretht te Papenhove, ,te dieri tijde tot Belgisch
Limburg behoorend, tot de eerste H. Communie voorbereid en in onze christelijke leering in 't Vlaamsch
onderwezen te vvorden door Pastoor Swennen, zijn
oom

Bisschop van twee provincien die hetzelfde
geloof, doch in twee talen, belijden, schatte hij de
kennis der Vlaamsche taal zeer hoog; dikwijls sprak
hij die taal ter oefening, om zich, alzoo met het brave
yolk in Limburg in zijn tongval te k,unnen onderh ouden.
Hoe aangenaam en nuttig zulks voor 't yolk is
kan eenieder licht begrijpen. Gedurende de laatste
j aren van den ons zoo onverwacht ontnomen Kerkvoogd, had ik het geluk t hem dikwijls in Limburg
te vergezellen. Om al te groote vermoeinissen , te vermijden, belastte hij mij, bij gelegenheid van Vormsel
of Kerkwijding, tot het y olk te spreken ; doch op

Photo : Ch. Sacre,

Monseigneur DOUTRELOUX

Liege.
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't einde der plechtigheid wilde Mgr altijd ook zelf
eenige woorden zeg-Q-en. Als dan zijne stern in
't Vlaamsch klonk, stegen alle koppen omhoog en
alien waren blij hun Bisschop in hun taal te hooren
spreken.
Is zulks te verwonderen?
Verleden jaar woonde ik, in 't Duitsch gedeelte
van 't Bisdom, eene groote plechtigheid bij, te Moresnet. Het was het eeuwfeest van het mirakuleus beeld
onzer Lieve Vrouw. Met zang en muziek werd, door
eene ontelbare menigte. de Bisschop ingehaald en
slechts een zaak bedroefde hem, namelijk dat hij zelf
niet in 't Duitsch zijne ziel in de zielen der vrome
geloovigen kon uitstorten.
Omdat hij zelf ondervond hoe nuttig, ja hoe nood.
zakelijk het is de talen te bezitten der geloovigen
aan wier zielenheil de priester moet arbeiden, nam
Mgr. de helangen der Vlaamsche taal in zijn Colleges ter harte. Niet alleen stichtte hij nieuwe inrichtingen van 't middelbaar onderwijs in Hasselt, Bree,
Peer, Tongeren, en droeg hij mild bij tot uitbreiding
van het College der Kruisheeren te Maeseyck, om
alzoo aan de brave jongens uit de Kempen en 't Haspengouw de gelegenheid aan te bieden in hun taal
onderwezen te warden; ook in de provincie Luik
werd de kennis der Vlaamsche taal verplichtend en
wel zoo, dat nu niemand tot de studie der Wijsbegeerte wordt toegelaten, alvorens in 't examen der
Vlaamsche taal geslaagd te hebben. Het getal der
uren werd voor 't onderwijs in 't Vlaamsch vermeerderd en menige Waal brengt het bij ons zoo ver
dat hij in die taal kan schrijven en spreken.
Van daar ook de missen met Vlaamsch sermoon
in verscheidene parochiekerken van Luik ; van daar
de bescherming door Mgr verleend aan het werk der
Vlamingen en aan de zoo verdienstvolle H. Familie
der Paters Redemptoristen in dezelfde stad.
De H. Paulus zegt dat hij Jood was voor de
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Joden en Griek voor de Grieken. Zoo ook moet de
priester, levend niet alleen in een land maar in
een parochie van twee talen, den Vlamingen een
Vlaming, den Walen een Waal zijn. Mag ik ook aanstippen dat Mgr Doutreloux van 't begin af Dietsche Warande en '1 Belforl ontving?

Wat onze zoo diep betreurde en in geur van
heiligheid ontslapen Bisschop deed voor 't geluk der
hem toevertrouwde kudde zal later, wij hopen het,
de geschiedenis verhalen.
Mogen we kort een en ander aanstippen-?
Alles voor alien, was de leus van Mgr Doutreloux; dock wel wetend, zooals nog heel onlangs Z. E.
de Kardinaal Rampolla, in naam des Pausen, seinde
aan Mr Arthur Verhaegen, welke groote gevaren
het werkvolk op zedelijk en stoffelijk gebied bedreiBing de voorliefde van, zijn ,edelrnoedig hart
gen, ging
bijzonder tot den geringe, tot den arbeider.
Uit die voorliefde ontstonden de drie Congressen
der maatschappelijke werken die, in de jaren 1886,
1887 en 1890, rondom den zoo voor zijn yolk bezorgden
Bisschop, eene schare van doorluchtige kerkvorsten
en prinsen icier wetenschappen vergaderden.
Allen, kan men zeggen, die over de toekomst
der samenleving bezoi-gft waren en naar heilmiddelen zochten om het dreigend gevaar af te wenden,
stroomden toe uit Belgie, Frankrijk, Duitschland en
zelfs uit Engeland en Spanje.
De (K.erk was dan vertegenwoordigd door Bisschoppen als Mgr Korum van Trier, Mgr Bagshawe
van Nottingham, Mgr de Cabrieres van, Montpellier,
om slechts van de vreemden te spreken.
De Fransche geleerderi, in 't algemeen gekanterd tegen de tusschenkomst van den Staat om wanverhoudingen te doen verdwijnen, traden in 't strijd-
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perk tegen de Duitschers die sedert lang, ook bij
den Staat, hulp zochten ten gunste der arbeidende
klassen.
Mgr Doutreloux wist de gemoederen eenigszins
te bedaren door te wijzen op de brieven die van
Rome waren gekomen en waarin de strekking der
Duitschers werd goedgekeurd.
Eenige maanden later, den I5 clen Mei 1891, verscheen de wereldbrief des Pausen, waarin het gevaar
van 't dreigend socialismus aangetoond en tevens de
hulpmiddelen werden aangewezen welke Kerk en
Staat, arbeidgever en werkman aanbieden tot het
voorkomen van de dwingelandij der socialisten en
tot de opbeuring en herinrichting der arbeidende
-klassen.
Die brief was de voile goedkeuring der Luiksche
Congressen en het bewijs dat de strekking van onzen
doorluchtigen Bisschop overeenstemde met de zienswijze der Roomsche Kerk.
Toen later, in J894, Mgr Doutreloux, om den
vrede in de waarheid te bevestigen, zijn herderlijken
Brief gaf tot opheldering en toepassing van den Brief
des Pausen, werden opnieuw de juistheid van zijn
oordeel en de voorzichtigheid zijner handelwijze goedgekeurd door een Brief van den Opperherder der
Kerk.

+
Mgr Doutreloux stelde zich daarbij niet tevreden,
.door veelvuldige stichtingen kwam hij het yolk ter
hulpe.
Het is voor het kind van den arbeider, voor, de
ouderlooze of verlatene kinderen, dat Mgr Doutreloux van den wonderdoener Don Bosco de stichting
der Salesianen te Luik in 1887 vroeg en bekwam.
,Sedert dien zijn daar reeds honderden kinderen ontvangen en opgevoed. Voelen zij zich geroepen tot
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het priesterschap, zij kunnen daarvoor studeeren,
omdat God zeer gaarne den arme van de aarde
opbeurt om hem te plaatsen onder de prinsen van
zijn yolk. Anderen, en deze vormen de meerderheid,
worden onderwezen in de vakschool en opgeleid tot
kleer- of schoenmaker, drukker of boekbinder, schrijnwerker, timmerman of smid.
Het is voor den arbeider dat, Mgr Doutreloux.
de Aalmoezeniers van den arbeid te Seraing stichtte,
verheugd priesters te bezitten die zich uitsluitend
aan de zoo bedreigde volksklassen toewijden.
Wie weet niet welke liefde de gestorven Bisschop
den Boerenbond toedroeg? Het is op zijne hooge
en voortdurende bescherming dat de zoo verdienstvoile stichter van , den Boerenbond, de te recht gevierde
afgevaardigde, Mr Helleputte mocht rekenen. Hoe
steeg de vreugde van den Bisschop wanneer het hem
gegeven was de algetneene vergaderingen der boerengilden bij te wonen! Hij zag daar dat fiere Vlaamsche
yolk, geschaard om de vanen der parochiale gilden,
aangevoerd door liun ijvervolle pastoors, hij hoorde
welke voordeelen de gilde op stoffelijk gebied haren
leden aanbood en vreugdig klopte zijn hart wanneer
hij de Pastoors hoorde getuigen, hoe ook op zedelijk
gebied, die heilzame werken wonderschoone vruchten
voortbrengen.
Wat Mgr deed voor de provincie Limburg, deed
hij ook, bijzonder sedert 1895, voor de provincie Luik.
Hij stichtte er den Boerenbond onder den titel van
0. L. Vrouw der velden en nam elke 'gelegenheid
waar om de priesters aan te zetten de verscheidene
instellingen, ten gunste van den boerenstand, in hunne
parochien op te richten.
Groot ook zijn de verdiensten van den afgestorven Bisschop op 't gebied van 't onderwijs. Hij was
zoo fier, zoo tevreden over den steeds toenemenden
bloei der Hoogeschool te Leuven; hij stichtte zes
Colleges voor 't middelbaar onderwijs; vol betrouwen
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op Gods Voorzienigheid stichtte of steunde hij honderden lagere scholen.
Ook de vakscholen waren zijn lievelingswerk.
Drie teekenscholen te Anthisnes, te Ouffet en te Bree;
de school voor 't onderwijs in 't wapenvak te Wandre ;
de school van den H. Lucas, onder het bestier van
de Broeders der christelijke scholen te Luik, tot vor ming van christene kunstenaars in 't schilderen, beeld houwen en andere bouwvakken, hebben aan hem haar
ontstaan te danken.
Ten gunste der gegoede burgerij en der werkende klassen, verlangde hij dat bij de lagere scholen ook de zoogezegde kookscholen zouden geopend
worden, ten einde de jonge dochters tot bekwame
huishoudsters en tot spaarzame huismoeders te vormen.
Hij beminde den luister van Gods huis. Zeer talrijk zijn de kerken die, onder zijn bestier, hetzij
vernieuwd, hetzij vergroot, hetzij luisterrijk versierd
zijn geworden. Feit eenig in de geschiedenis : omtrent
i6o kerken zijn door hem in zijn Bisdom geconsa,creerd geworden !
Hoe beminde hij de heiligen van ons land. In
1883 toog hij met zijn y olk naar het graf van Sint
Servatius, te Maastricht in 483 gestorven. Met grootschen luister vierde hij te 'Luik het dertien honderdste
eeuwfeest van den H. Lambertus, volgens de overlevering in 696 voor de gerechtigheid gemarteld.
Te Stavelot luisterde hij de feesten op van den H.
Remaclus. Te Tongeren werd de zevenjarige uitstelling
der kostbare overblijfselen onzer Heiligen door zijne
zorgen opnieuw gevierd ; het kleine Wintershoven,
waar de groote heilige Lambertus door den Room-schen priester Landoaldus in ons heilig geloof werd
onderwezen, zag in 1897 heerlijke feesten, waar het
nageslacht met verwondering zal van spreken.
Trouwe dienaar van O. L. Vrouw, kroonde hij hare
wonderbeelden te Tongeren, te Cortenbosch, te Verviers en in La Sarte en met vreugde herdacht hij
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dikwijls die schOone woorden, welke bij die plechtigheid gebruikt worden, dat hij namelijk ook Bens
mocht gekroond worden door Haar wier beeld hij,
pier op aarde met eene kostbare kroon smukte.
Wij eindigen met die woorden. De dood heeft
onzen Bisschop overvallen, zij is gekomen gelijk de
lief in den nacht; doch hij was bereid; zijne voorzorgen waren genomen en hij sliep in, de woorden
herhalend van den H.' Paulus : ik heb het geloof
bewaard, mijn levensbaan is afgeloopen ; nu ook is,
mij weggelegd de kroon der gerechtigheid die de
Heer, op den dag mijns stervens, rechtvaardige Rechter, mij zaj wedergeven en niet alleen aan mij, maar
aan' alien die zijne komst minnend verbeiden.
Dr. CH. LUCAS.

Luik, den 28 September 1901.

ZON N EZUCHTIG.

Aan E. H. HUGO VERRIEST.

De Leye ligt daar, lauw, te varen al voorbij
heur mistige oevers beide, en boordevol , of zij
met heetgesmolten lood pas volgegoten waar',
zoo doomt ze en schijnt te wegen bin' haar boorden, zwaar,
Den grauwen grond nabij, hangt zonneloos de lucht
witspieglend op haar vlak, dat windewendend vlucht
door 't zonnedervend vlas, bier zichtbaar, elders niet,
en weg, al over 't land, den aardboge om, hem schiet.
't Staat zonnezuchtig al en derf van kleur, omlijst
met 't zieketerend luchtwit dat de leemten spijst,
zoo flets, waar 't al zoo hel te blekkerlichten plag
in 't blijde blinken van den laatsten zonnedag.
't Ziet al zoo onvoldaan. zoo alles uit zijn schik
op wacht te liggen naar een verschen zonneblik ,
dat weer en staat niet, nu, 't moet zondagzonneschijn
aan Leye altijd, en 't vlas, dat moet beschenen zijn,
daar 't lekend opgehaald, in 't Leyevocbt vernist,
eens flikkren kunne, in 't keeren, als 't worth opgevischt.
Verblijden moet het groen, de lucht moet dieper staan,
verwitten 't wit, en 't rood de zonne tegenslaan.
Och neen ! zoolange zij geen blijde zonne en ziet
en is mij dat, zoolang, mijn ware Leye niet.
CAESAR GEZELLE.

Kortrijk, 3, 8, 01.
.0. •

IMITMEZTEM
CON GRESTYPEN

ROF. M. G. A. van Hamel zegt in zijne openingsrede van het vijfde crimineel-anthropologisch
Congres te Amsterdam : « De congressen zijn
« rustplaatsen, waar men van gedachten wisselt,
4( elkaar aanmoedigt, nieuwe gedachten wekt of riipen
« doet. » ZOO althans lees ik in het relaas van het

Rechtskundig .Tdschrift voor Vlaamsch-Belgic:
Best mogelijk dat zulks de ware bepaling zij,
twisten wil ik erover niet, dat zou ons te ver leiden ;
alleen meen ik dat de levende bestanddeelen van een
Congres, — dit zijn de congresleden -- schier elk
een verschillende definitie van een congres geven
zouden, voor zooveel alien in staat zijn een definitie
te maken of zelfs weten wat een definitie is; toch
houd ik het er voor dat er weinig, bij 't woord
Congres, aan een - rustplaats wordt gedacht.
, Zoo b. v. dien man met zijn vrouw welken ik
op de boot ontmoette, toes ik naar- 't XXVI Taalen Letterkundig Congres van Nijmegen vaarde, zou
ik nooit voor een Congreslid aanzien hebben. Hij
was zeer praatziek, en alvorens de Hollandsche grens
te bereiken, had ik vernomen dat hij boven de vijftig
oud was, zijn vrouw ook; til i ar toAr jonggehuwd,
sinds gisteren; zij maakten hunne huwelijksteis. In
't burgerlijk leven was hij rustend kruidenier, en hij
Wilde mij wel toevertrouwen dat hij enkel voor de
gezelligheid in 't huwelijksbootje ' was gaan varen,
evenals hij nu voor den goedkoop op een stoomboot

CONGRESTYPEN.

365

vaarde. — Zijn vrouw stiet hem den elleboog vrij
onzacht in de lenden bij deze laatste berekening. Hij
zag haar verwonderd aan; mocht hij dat niet zeggen,
mocht mijnheer niet weten dat alhoewel hij er veel
gewonnen had, hij ze toch goed wist uit te sparen?
't Moest toch niet over den balk ; zuur verdiend,
lang gegaard, dus zuinig verteerd, dat was zijn leus.
Zij, mopperde jets tusschen de tanden, half verlegen voor wat hij zei, half verheugd omdat hij het
toch zoo mooi zei. Ja praten kon hij genoeg, dat
moest heel de boot merken, en heel de boot merkte
het dan trouwens ook. In verscheidene groepjes
stiet men elkaar aan, er werd gepinkoogd, en onderdrukt geglimlacht! Hij ratelde maar voort, haalde
uit de slippen van zijn jas een paar broodjes met
rookvleesch te voorschijn, gaf er een van aan zijn
vrouw, en bestelde koffie met groot misbaar.
Och, die brave man was gelukkig , zie eens na
geld, een vrouw, op speelreis, een broodje met vleesch,
koffie en een heele boot die naar hem keek! zoowat
een noorderlijke Tartarin; heelemaal niet ,, maar 't
scheelde toch niet veel.
Te Hansweerdt in de sluis kwamen de douanen
aan boord.
- Onzen kruidenier ontvloog een blik die in 't Hollandsch wou zeggen : wat motten die kerels?
— U ook bag-age, mijnheer?
- Ja, hier dezen handkoffer, maar niets aan te
-geven, wat slaapgoed van mij en mijn vrouw, wij
zijn Congresle den !
Cong-resleden! Heel. de boot sidderde onder den
plots ingehouden lach van al de passagiers, maar de
blik van den kruidenier scheen ditmaal te vragen,
zoowel aan de aan wal staande Zeeuwsche boeren
en boerinnen, als aan heel de boot : non, wat zegt
ge daarvan? Uit eerbied teekende de tolbeambte zijn
grootste kruis op den handkoffer, de stuurman vergat
een oogenblik zijn roer, de stoker stak even zijn
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zwart hoofd boven het dek uit, de kajuitjongen bracht
vlug de hand aan zijn pet, en de kapitein stond als
aan zijn brug genageld.
En dan met zelfvoldoening : Ja, ja, wij zijn congresleden. Ik heb nooit van mijn leven een con gres,
bijgewoond, mijnheer, mijn vrouw ook niet, en nu
slaan wij twee vliegen in een klap, een prachtige
reis en een Congres; wij zullen ons wel amuseeren,
want onder ons, dat Congres doet het hem niet,
maar de feesten, ziet u, de boottochten, de concerten,
de verlichtingen, en dan het onthaal overal, zoo gul
en tevens zoo eerbiedig. A propos daarvan, hebt u,
gezien hoe die douaan mij eerbiedig bejegende, ik
heb zelf mijn koffer niet moeten open maken. 1k
geloof vast dat heel Holland zich met het congres.
bezig houdt. 1k merk wel dat de hoedanigheid van.
Congreslid hier eerbied uitlokt ; en daar ik voor princiep heb dat men uit elke gelegenheid het mogelijke,
profijt moet trekken, ziehier ....
En mede haalde hij zijn congreskaart uit den
binnenzak, en stale die, triomfantelijk op zijn hoed.
1k heb wel eens gehoord, vervolgde hij, dat op
zoo 'n Congres lekker gegeten en machtig veel gedronken worth, maar ziet u, daar doe ik niet aan, ik ga
enkel uit nieuwsgierigheid en voor de pret. Tevens
zouden wij graag de omstreken zien van Nijmegen,
en dat kunnen wij, tusschen de feesten door, gemakkelijk doen. Wij zullen dus heel wat of te werken
hebben....
Neen waarachtig, voor zoo 'n man is een congress
geen rustplaats.
1k had er genoeg van , en richtte mij naar den
voorsteven, want wij gingen te Wetneldingen Thanaal
uitstoomen, en .. voor al den rammelpraat van dcn
kruidenier-congressist, wilde ik toch geen enkelen
blik verliezen op het overheerlijke tafereel der Oosterschelde bij een zonnigen zomermiddag. Wie dat ooit
gezien heeft, vergeet het nimmer.

CON GRESTYPEN.

367

De eerste aanblik is verblindend; grensloos en
blauw, ziedaar al wat men vooreerst zeggen kan;als 't oog ietwat aan dat nieuwe went, ziet men
recht voor zich uit, oneindig ver, op grijsblauwe water
een donkerblauwe lijn, achter gulden strepen van
zonnevonken, en tegen een helderblauwe lucht,
't eiland Tholen; rechts, maar oneindig verder, in
lichterblauwe tint fonkelend onder de zon, de toren
van Bergen-op-Zoom, als een klein grijs vlekje op
die maagdelijke hemelkleur; links voor u uit, wakend
als koning over dit uitgestrekte natuurjuweel, de
logge stomptoren van Zierikzee achter breede golven
van zonnegoud en turkoois.
Nog grensloos in zijn geheel blijft dit tafereel,
maar het rustiger oog ontwaart toch zeewaarts kleine
sneeuwwitte vlekjes, zeilscheepjes; dichter bij de boot
zweven door de lucht witte zeemeeuwen, en azen
duikelend spelend op visch, waarmede zij zegevierend
voortvliegen ; hier en daar een bruinvisch wiens kop,
rug en staart beurtelings boven water komen en
schijnen te buitelen haasje over. Verder op een zandplaat die de ebbe ons vertoont, en die een vuile
bruine vlek door 't reine azuur vaagt, een regelmatige
rij filosofisch rustende zeehonden, die bij 't naderen
onzer boot in een wip onder de golven duiken.
En rond dit alles, blauw ; en over dit alles, blauw ;
water, lucht en verre oevers, gansch de onmetelijkheid
eene blauwe natuur, afwisselend in een gamma van
't lichtste tot 't donkerste blauw.
En achter ons, hoog in 't zuiden, praalde de groote
schilder, de zon, die busselen stralen, oneindig, uitschoot, met rondom haar die witte verblindende
klaarheid, vuur dat oogen dichtslaat en u onverbiddelijk beveelt : Wacht u voor mijn brandpunt, ziet
enkel mijn licht! Bewondert hoe ik speel met kleurenverschil! Hier, in mijn rijk van licht, beroep ik elk
palet, en daag elk schilder uit !
Ja, daar rees zij in hare witte glorie, daar brandde
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hare liefde voor haar kleine aardekind, Zon, tooverende schepper vain licht, bevruchter van lucht, leven
van leven!

Korn, maal nu niet over die zon, die ziet u toch
alle dagen, en vertel ons nog lets van die congrestypen, u hadt het trouwens beloofd.
Nu als 't dan niet anders kan, vooruit maar.
Daar ergens in de Krammer kwam ons een schuitje
toe van 't eiland Over-Flakkee. In dat schuitje zat
een passagier die welhaast onzen bodem betrad. Heel
de boot -- in 't Fransch zou men moeten zeggen : le
tout bateau — keek den man aan.
Er is eigenlijk niet veel bijzonders te zien aan
een gewoon man dje van een eiland een stoomboot
te gemoet komt, en er plaats neemt. Maar als men
reeds een acht uren vaart, wordt voor passagiers,
eender welk voorwerp buiten de boot, — al ware
een zeer belangrijk jets.
't een mensch
Heel de boot dus, en niet 't minst de kruidenier,
keek den man aan.
Ja, hoe - was hij ook weer? Middelmatig, vijftig
zestig, bakkebaarden, onder- en bovenlip glad geschoren, 'kin dito; lange z-warte jas, helderwit linnen,
Witte das.
Men kon het hem aanzien dat 't kijken van heel
Hij was positief. —
de boot hem weini: hinderde.
Positivist? Misschien. Althans, positief. Hij zag
vlak voor zich uit, lei zijn zwart reiszakje op 't luik
bij 't Sverige reisgoed, en ging zitten.
Plots, daar springt hij overeind! hij heeft een
congreskaart gezien, en achter die kaart een hoed,
en onder dien hoed een kruidenier!
— Pardon, Mijnheer, mag ik mij even voorstellen,
mijn naam is Bliksems, U is Congreslid, zoo ik zie ;
ik ben het ook; zeer aangenaam; in Welke afdeeling
denkt U meest werkzaam te zijn? Letterkunde? Niet?

CONGRESTYPEN.

369

Geschiedenis? Ook niet? 0 ik merk het al, tooneel,
Mijnheer is tooneelspeler. ja, ja uw gladgeschoren
gezicht verraadt u, ik ben fysionomist, al zeg ik het
zelf; neem niet kwalijk, maar mag ik U verzoeken
mij aan Mevrouw voor te stellen?
Ja, Mijnheer, 't is goed. Wij gaan naar 't Congres, maar niet in een afdeeling, hoort u, in heel
't Congres met feesten en al. Zoo zijn wij. Het doet
mij nochtans genoegen dat U mij aangesproken
hebt. Ziet U wel, vrouw, die kaart op mijn hoed,
welk effekt die maakt in Holland ? Wat zijn die
menschen hier erg beleefd!
- U spreekt dus niet op het Congres? 1k wel,
ik heb drie spreekbeurten opgegeven, maar zie er
geen enkele in 't program vermeld. 't Is nu de derde
maal dat mij zoo jets gebeurt; altijd word ik over
't hoofd gezien, men schijnt mij waarachtig te mij den,
of zouden zij bang van mij zijn? Kijk eens mijnheer,
mijnheer... mijnheer...?
— Peters.
— Mijnheer Peters, kijk dus eens : in de afdeeling Letterkunde wilde ik spreken over de zuivere
uitspraak van ons mooie Nederlandsche taal, en men
verwijst mij naar de afdeeling, Tooneel. Maar ik ben
geen tooneelspeler, ik ben letterkundige; u zou dat
passen, u is tooneelspeler van beroep...
— Maar om den drommel niet, ik ben rentenier...
— Dilettante dus, o heerlijk; ik moet nu eigenlijk
ook niet om den broode schrijven, ik schrijf zelf,
zeer weinig, zelf niet, maar de Letterkunde is mijn
stokpaard. — In Geschiedenis had ik ook een spreekbeurt aangezegd, die zal ik hebben, als de tijd het
toelaat, maar, onder ons, 't onderwerp is brandend...
en ik vrees... enfin luk ik daar niet, dan heb ik
toch de algemeene vergaderingen om te opponeeren,
en eindelijk het diner, mijnheer, het diner, daar zal
ik ze raken, die groote hanzen...
En zoo nog lang voorts. Die ging waarachtig
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ook naar geen rustplaats. Hij had toch een excuus,
hij kwam van een eiland.

2 uur namiddag. De spoorhalle van Nijmegen is
zoo_ vol yolk dat men er geen speld op den grond
zou kunnen laten \Tanen. En die honderden menschen
praten alien te samen, roepen elkaar het welkom toe,
drukken elkaar de hand, zijn gelukkig bij het hartverheugende wederzien. Dat er weerar twee jaren
verloopen zijn, sedert de laatste ontmoeting, merkt
men aan talrijker grijzende Karen, aan dieper gegroefde
rimpels, aan meer blinkende schedels. Allema'chtig
wat is die Mijnheer A grijs geworden; wat is B verouderd ; en C dan, nu die heeft m'er een buikje b,ijgekregen, kijk eens, hij is er fier op, hij heeft er een wit
vest over aangedaan; en D is die niet hier, komt
die niet?
Na 't onderlinge groeten der oude kennissen, gaat
men over tot het voorstellen der nieuwelingen! Mijn
naam is E, mijn naam is , F, mijn naam is G. Zeer
aangenaam! Welkom! 't Doet me waarlijk genoegen ,
en alle andere mogelijke en onmogelijke beleefdheidstermen worden gewisseld, van nabij en van verre.
De punt ;van een karakteristieke neus, een zus of zoo
gesneden bakkebaard, een langere of kortere gestalte,
een gebaar zelfs verraadt in de verte de aanwezigheid
van een oude kennis. En dan tracht men zich door
het gedrang te woelen of te wentelen om een gullen
handdruk meer.
Heeren met herkenningsteekens in het knoopsgat, tra,chten als commissarissen eenige orde in die
harington te brengen. 't Lukt maar half, want 't is
geen harington, daarin houdt zich, eenieder kalm en
stil, 't is een palin'gben,
daar woelt en krioelt het alles dooreen,
en doe die maar eens op een rij marcheeren!
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— Stilte Heeren, de President gaat zijn welkomstgroet uitspreken.
't Gepraat, 't geroep, 't suizend gerucht verminderen, want ginds in de groote wachtkamer, staat
op een verhoog, de eerbiedwaardige Voorzitter, die
in korte maar hartelijke woorden zijn welkom uitroept.
Daverende guile toejuichingen vallen hem te beurt,
en weldra stroomt een ,zee van menschen door de
aloude Keizerstad naar het Stadhuis.
De Commissarissen maken 't meeste leven in den
optocht; zij willen er eer van halen; het Congres moet
gelukken van 't begin tot het einde, de vreemdelingen
moeten de beste herinneringen uit Nijmegen medc
naar huis nemen.
Evenals de student, inboorling der academiestad,
een eigenaardige type heeft, zoo herkent men ook
de congressist, inboorling der congresstad.
't Eigenlijke Congres, de ernstige vergaderingen,
boezemen hem minder belang in. Litterator is hij niet,
dat beletten de zaken ; maar de ontvangst der vreemde
congressisten, de dunk dien deze van hun verblijf
moeten mededragen, dat zijn zijne hoofdzaken.
Zoolang het Congres duurt, vier voile dagen, verlaat zijn zwarte jas hem niet, zoomin als deze verlaten
wordt door den knoop die de waardigheid van lid
der Regelingscommissie aanduidt.
Dat geschiedt nu niet alleen te Nijmegen, dat is
zoo overal.
Staat een vreemd congreslid ergens met den neus
in de lucht te kijken, dadelijk kQmt een Regelingscommissaris op hem af, stelt zich beleefd voor, vraagt
wat de heer zoekt, en of men hem van dienst kan zijn.
En dan moet de vreemdeling al heel glad zijn, om er
van af te komen zonder mee naar huis te moeten
bij zijne cicerone, en er champagne te drinken.
De congressist-inboorling is de gastvrijheicl zelf.
Zijn vrouw en zijn dochters zijn ook dol op het
Congres. Deze gaan naar alle mogelijke vergaderin-
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gen, concerten, vertooningen, gezellige na-avonden,
tot het sluitdiner toe. En of zij ook weten te vertellen
over de verschillende sprekers, en het kranige van
dezen, en het fladwe van genen, en het accent van X,
en het flux de bouche van Z! Dat akelige flux doet
mij altijd denken aan die Harpijen uit Aen9s derde
Boek. Het toilet van andere mevrouwen kornt er dan
ook wel eens bij te pas. Maar over 't algemeen is ha
schoone geslacht tijdens congresdagen verduldiger,.
't is zoo'n soort Treve-Dieu.
En dan het hoogste genot voor de Dames is het
bezoeken van koffiehuizen, en vooral van de « Societeit; » dan mogen zij daar toch ook eens ko imen; waar
de mannen er,soms zoo'n late fuif van maken, \in de
« soos dan betreden zij ook eens dat heiligdom,.
waarvan zij op gewone tijden slechts de buitenmuren
kunnen bekijken.
't Was slechts elf uur voormiddag, en daar zaten
twee dames met den joligsten congressist bij een glas
port op 't terras van een koffiehuis.
De jolige congressist is een aangenaam verschijn-sel. Men ontrnoet hem overal. Men ziet hem in alle
vergaderingen ; 's ochtends maakt hij een toertje door
de afdeelingen, maar blijft er niet lang; in den namiddag versChijnt hij even in de algemeene vergadering,
maar blijfc er ook niet la'n`g; hij heeft met ieder een
praatje te voeren, hij kent heel de congreswereld, en
al de congresleden kennen hem; vooral bij de Dames
haalt hij merkelijk succes. Hij verkoopt hier een ui,
daar een kool, en maakt overal pret. Voor elk uitstekend Congreslid heeft hij een versje klaar, zijn gesprek_
is een vuitrwerk van anecdoten, zijn oog tintelt van,
geest, zijn stem verraadt levenslust, en zijn maag
vooral is van 't best allooi.
De twee Dames gillen het uit; een van haar zendt
Picolo in de buurt om haar man, want die moet dat
ook hooren. \Vat is de jolige congressist toch leuk!
Ja, ziet u, Mevrouw, ik ben nu eigenlijk bij
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't Congres om uit te rusten. 1k kom van een lange
vacantiereis, en blijf hier vier vijf dagen, in een dolce
farniente.
— U schijnt hier toch zoo heel rustig niet te leven.
— Toch wel, als ik maar praten kan, rust ik. Kijk,
daar hebt u erriog twee van mijn soort, twee rustende
Congresleden, advocaat C. en pastoor D.
— En daar hebt u mijn man!
— Komt dan alle drie maar hier, mijn trouwe
gezellen, en drinkt met ons een glas port.
— Dat offreer ik, onderbreekt de laatstgekomen,
ik ben lid van de Regelingscommissie.
— Daartegen valt niets in te brengen, ga je gang
maar. En weet je lui nu ook, vervolgt de jolige, waar
ze 't van ochtend over hadden in de afdeeling van
taalkunde?
— Misschien wel over de spelling Kollewijn?
— Neen, over een nieuw raadsel van Nijmegen.
Dit van het Stadhuis wordt oud. Raadsels worden
ook oud, net als menschen.
— En wat wil men dan in de plaats?
— Ja, daar zit het hem juist; raadsels worden wel
oud, maar men vervangt ze toch moeilijk, altijd net
als menschen. In den grond is de mensch ook een
raadsel, ik ben de eerste geleerde niet die zulks
beweert.. Wat zegt u ervan, advocaat?
— Dat u 't mooiste specimen zijt.
— Kom, mal nu niet, 't is ernst.
— Natuurlijk. Maar a propos van menschelijke
raadsels en raadselachtige menschen, hebt u die clefinide gehoord van den goeden degelijken Congressist,
op de algemeene vergadering van gister middag?
— Nu ben ik wel eens benieuwd te weten, zei
Mevrouw, wat er zooal van een goed Congressist
gevergd wordt.
— Dat kunnen wij thuis bij een glas champagne
ook vernemen, sprak de Regelingscommissie.
En voort ging het complotje.
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In den namiddag werd er gevaren op de Waal.
Er was van alles aan boord. Congresleden, eten
en drinken, tot regen en wind toe; aan mUziek en
zang ontbrak het niet; men sloeg toasten van alle
slag, zoodat regen en wind het toch niet halen konden.
De joligen zaten in groot getal bij elkaar ; het
was er een leven als een laatste oordeel. De Dames
vonden het erg gezellig en prettig, en zouden wel
OM de drie maanden een nieuw Congres believen.
Toch was er jets waarvan zij 't hare nog niet
Madden, namelijk die definitie en dat raadsel.
Daar was al veel over gesproken, maar zij konden
er maar niet achter komen wat is een goed degelijk
Congressist? Wat is het nieuwe raadsel van Nijmegen?
De opperjolige werd -gepraamd, hij moest en zou
zeggen. 't Was een scha,nde de nieuwsgierigheid
zoo op de proef te stellen, Eindelijk zette hij een
uitérst ernstig gezicht en begon
U kent een restauratie, Mevrouw?
— Voorzeker.
- U weet ook wat een koffiehuis is?
Ja, maar waar moet dat been?
- Luister; beide plaatsen worden door den degelijken Congressist druk bezocht, want hij is, wat' hij
zijn moet, namelijk : innemend van karakter, en van
nature herbergzaam, en als hij er uit komt....
— Nu als hij er uit komt?
— Dan is hij hard vochtig.
— Ajakkes!
En toch vaarde de boot maar voort....
— En nu 't nieuwe raadsel ! Wij moeten het
nieuwe raadsel hebben.
— O dit is veel ernstiger, er is eigenlijk spraak
van taalfouten; dit komt op zoo'n aangename partij
als hier, niet te pas.
— 0 maar, wij kunnen wel jets ernstigs verteren
ook.
- Indien u er dan toch zoo aan houdt, ziehier
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Dr X beweerde namelijk dat er twee grove fouten
waren in de woorden : « Het vliegende paard
Dat ziet er al heel ernstig uit.
— Nu nu, lach niet, tracht ze maar eens te vinden,
zij staan er wel degelijk in.
— Kom, wat onzin, twee fouten in « Het vliegende paard ».
— Indien u ze niet vinden kunt, wil ik ze wel
aanwijzen....
— Gekheid!
— Ik kom er dus mee voor den dag : in 't Nederlandsch zegt men niet : het vliegende paard; de
beste taalkenner en de lompste boer zeggen : De vlieg
,en het paard!
En toch zonk die boot niet....

Prof. van Hamel heeft toch heelemaal geen
ongelijk.
FLOR HEUVELMANS.

EEN BLIK OP DE
ALGEMEENE UITZET TE ANTWERPEN.

E meest dorstige Gambrinus-gast zal bij dit
opschrift thans wel niet meer aan enkel of
dobbel gerstennat denken, nadat hij 't woord
nu jaar in jaar uit in de Dietsche Warancle heeft
ontmoet.
Ondertusschen begint de plechtige aankondiging
van zulk een « driejaarlijksche tentoonstelling » aan
velen eer schrik aan te jagen dan voldoening te geven.
« Hoe dAt? » vraagt men. Omdat een ernstig bezoek_
van deze kunst-opeenstapeling, en eene peiling van
hare waarde, bij een of ander werk van den alouden
Hercules te vergelijken is. Het zou evenwel 'misplaatst
zijn hier van een Augiasstal te spreken. Ondertusschen zijn de werken van eenige aanzienlijke schilders « rari nantes », gelijk , de oude Vergilius plach
te zeggen. En wat het beeld- en bouwwerk betreft,
het weinige wat Dillens (De bran) leverde weegt niet
op tegen de buitensporigheden der omgeving, al
begroeten wij ook het manneken : Stecht gezind, van
Frans Deckers, enz. met een dankbaren glimlach.
Doch hoeveel aanzienlijke namen ontbreken onsgeheel en al. Van de schilders, bijvoorbeeld Cluysenaar, Stobbaerts, de Lalaing enz. enz. terwiji vele
andere slechts geringe bijdragen leverden.
Ligt die terughouding aan de slechte verlichting
der zaal in de Venusstraat, of aan de vermeerdering
van bijzondere tentoonstellingen enkeler kunstenaars?
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Wat er van zij — er is grond om zich er over
-te verheugen.
« Te verheugen »? 0 ja! Wanneer het spreekwoord zegt « Hoe meer zielen, hoe meer vreugd »,
van de kermis gesproken, zoo is hier het orngekeerde
waar. (Men moge het een sofisme heeten). Waar is
van den « driejaarlijkschen » uitzet namelijk : « Hoe
minder kunstwerken », des te grooter genot, bijzonder
voor diegenen, welke niet op de plaats der vertooning wonen en in enkele uren den rijst- en brijberg
moeten dooreten. Dat houdt op genot te zijn, dat is
,onhygienisch en verschaft de muzeumskoorts. Vooral
wanneer het daarenboven onvermijdelijk is voor de
.commissie een tafereel der bontste bloemen nevens
de somberste portretten op te hangen, welke bierdoor worden doodgeslagen; Consummatum es/ « het is
,(met u) gedaan », zouden we zulken portrettist kunnen
toeroepen, met de heilige woorden, die door Van.
der Ouderaa in zijne uitdrukkingsrijke groep (Golgotha aan den horizon) worden gesymboliseerd. Van
dezen meester heeft . ons het kleurrijke Warda dieper
geroerd, door de levendigheid, de verscheidenheid,
den rijkdom der verbeelding. Zijn groote geestverwant Juliaan De Vriendt is sedert jaren (tot onheil
der kunst) door de « staatkunde » van zijne roeping
afgescheurd geweest, en het meeste licht der broeders
is daardoor op den onvergetelijken Albrecht gevallen,
hier verschijnende met het literaire rouwfloers « Zie
bet aanhangsel », namelijk van den cataloog.
Het was eene goede gedachte der commissie
Albrecht (en Ooms) in afzonderlijke zaar te vereeren.
Dat wekte eene bijzondere tentoonstelling. Mo'chten
wij nog meer van de uiterlijkheden der expositie
te prijzen hebben! Het aloude stelsel van den Catalogus blijft nog steeds den bezoeker op wreedaardige
wijze in den weg staan. Welk een zoeken en bladeren
alvorens men tot zijn doel kan komen!
Volgens hetgeen wij hierboven zegden ware het
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te wenschen (??) dat alleen croides wierden tentoongesteld in de groote zalen, en kleinere lokalen voor de
meest€ rwerken wierden ingericht, en wel met opeenvolgende nummers en aanduiding van hangplaats,
gelijk dit menigmaal in het buitenland geschiedt.
Maar nu! Alsof men een opera van Wagner
moest bezoeken, dient men ook den catalogus-par-,
tituur vooraf te bestudeeren, en dan weet men nog
niet te vinden wat men wenscht te zien.
Ondertusschen gelukte 't, na ons beneden door
verschillende rondgangen te hebben vermoeid, de
trap op links, in een hoek (q waar het langer licht
is dan beneden den Liefde-zang van Aug. Leveque
te vinden. Gelijk de Lalaing, is Leveque beeldhouwer
en schilder, en beweegt zijn penseel'gaarne over groote
proportien. De kunstenaar heeft hier eene zege behaalci
over het uit zedelijk oogpunt gewaagde der voorstelling van twee geheel naakte figuren van verschillend geslacht, die met elkander in aanraking
zijn.
Zij zijn levensgroot, liggen in een ideaal land.schap, beiden zijn slechts van ter zijde te zien, het
hoofd der vrouw, op het tweede plan, rust licht op
den schouder des mans en vertoont eer eene zekere
forschheid dan weekheid- of teederheid. Elke figuur
is eenigszins gekromd en de beenen van elk zijn
over elkaar geslagen; van de armen toonen alleen
de vingeren in sierlijke strengeling elkander aan,
gelijk de schilders der vijftiende eeuw menigmaal
de bruid van Kana voorstelden. De gedachte van
aardschen lust blijft hier geheel uitgesloten. Kortomy
men zou kunnen zeggen, dat de kunstenaar, die overeen machtig en edel koloriet en eene groote vastheid van teekening beschikt, de man is om Adam
en Eva te schilderen het eerste levenslicht in 't paradijs aanschouwende.
Het is, in 't algemeen, een heugelijk verschijnsel dat het naakte om de naaktheid zoo zeldzaam
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is in deze tentoonstelling, of dat de, commissie zulke
werken heeft afgewezen ; tot de 200 afgewezenen had
dan ook de overigens terecht geprezen Stuck met
zijne Susanna moeten behooren. In de Duitsche afdeeling hebben zich de meesters in 't algemeen niet
overtroffen, maar Lenbach leverde een heerlijk beeld
van Frere-Orban, Werner, een van Moltke en de
overleden Koner, van keizer Wilhelm in uniform,
met witte pet op 't achterhoofd — koel en energisch — sprekend van teekening en kleur, volstrekt
niet gelijkende naar het ophouden van regeering
of leven, gelijk de treffelijke voorstelling van Heichert
Het naderen van den dood eener fonkvrouw, zoo
roerend, en toch zoo eenvoudig van kleur.
Wij zouden zulk werk tot de ,gezeqde kunst
kunnen rekenen, die overigens bier veel te wenschen
laat. Lybaert heeft zip aloud Christuskindje ingezonden, A. Smits schilderde De Kus van Judas, die
uitmunt boven vele andere tafereelen. Maar dan ?...
Er bevonden zich, behalve de genoemde, natuurlijk eenige zeer goede portretten in onze zalen, o. as
van Bouguereau, doch (zegt de criticus der Fede'ration)
onze nota's luiden : « mauvais, quelconque, banal,
inepte, sale, pas mal, interessant, ridicule, brutal,
caracteristique, infect ». Daarmede keuren wij toch
het werk van Richir, vooral van Van Hove, dan
Haesendonck, zelfs Caty en Charles Nys, Watelet
en Theunissen nog min Andre Hennebicq niet af. De
laatste heeft zelfs het pretentieuse en gemaakte der
meeste portretten overwonnen, en Lisette als een
genrebeeld behandeld. Och, hadden alle « genrestukken » van den salon maar dezelfde waarde!
Wij makers eene uitzondering voor Menet met
zijne Vae vie/is, schoon eene treurige, armoedige
figuur, uitgehongerd, uitgemergeld, door levenslust
en nijd, bittere tegenstelling met zijne Margot —
eene canaille, nog eene uitzondering voor Evariste Carpentier — een kind dat hare eerste heilige Com-
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munie gaat doen — een werk van goeden zin, maar
zonder veel ziel, en aldus eenige andere, meer met
hoofd en geheugen, dan met ziel en zin, met gevoel
en overtuiging gewrocht. Wij keuren de koeien
van Courtens veel hooger, want hier is oprecht leven
en lust en sympathie. Alle landschappen dragen
dien stempel niet, , doch wij zien dankbaar op naar
de werken van den bekenden Claus, naar Verstraeten's Morg-en, naar 'de kalmte die er heerscht bij
Roseels en ook naar het oprechte landschap van
Pulincx, en de waterstukken van de Hollanders
Gunne, Weg en naar Mesdag's Marine.
Wij verblijden ons eindelijk ook over de werken
van Portielje, schoon niet geheel zonder gemaaktheid, van Boks Eerlik deelen, en nog velen, waaronder de Hollandsche van der Waay (Hoogleeraars),
dien wij gaarne vender zouden bespreken, om aan
de kunst en den persoon genoegen te geven, doch
dien wij, met vele anderen, moeten voorbijgaan, om
onze lezers niet te zeer te vervelen.
Dus daarmede basta, tot latere gelegenheid.
DE TICHELEER.

UIT NOORD-NEDERLAND.
II.
R is, geloof ik, geen verdrietiger werk dan in Nederland over kunst te schrijven met de illusie, dat
zulke arbeid opvoedende kracht zou bezitten. Want
iederen dag komt de z66-denkende kunstpublicist voor de
klaarblijkelijkste bewijzen te staan, dat al de moeiten van
zijne genooten en hemzelf plattelijk gezegd « boter aan de
galg zijn gesmeerd ».
En ook al heeft de Hemel aan zulke kunst-beschouwers een zeer ruime pillegift van het blijdste optimisme
meegegeven, er komen toch oogenblikken, er gebeuren tocii
dingen, die den met deze deugd van vertrouwen rijkst
gezegende zich doen afvragen of hij zich niet bezondigend
is aan vermetelheid.
Meer bijzonder mijne Roomsche collega's moeten met
mij zulke oogenblikken hebben doorleefd, toen zij in de
laatste afleveringen van het weekblaadje Sint Bavo de afbeel,dingen zagen van schilderingen, in de Nederlandsche kapel
te Rome aangebracht.
Ik voel dat het terrein, waarop ik mij ga wagen, ruig
is van voetangels en klemmen en dat g6ene captatio benevolentiae mij daartegen beschermen kan. Spreekwoorden als
gedane dingen nemen geen keer » en « de beste stuurlui
staan aan wal » zijn nog het liefelijkste van wat mij bij
voorbaat terug diende te houden.
En ik geef zelf toe, dat het lets zeer onaardigs heeft
zijn ergernis te luchten over wat door edele landgenooten,
met de beste bedoelingen bezield, niet zonder opoffering
van veel moeite en geld en toewijding, tot stand werd
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gebracht. Maar zelfs deze overweging is in dit geval niet in
staat wij tot zwijgen te nopen.
Want de schilderingen, die ik bedoel, zijn een schandevoor Nederland.
In de Sint Bavo is de beteekenis der Nederlandsche
kapel te Rome goed , uiteengezet. « Zij zal gelden » — lees
ik er — « niet alleen als dankbare hulde aan den persoon
van den zoo roemrijk regeerenden vader der Christenheid ....,
maar ook .... als een vernieuwde acte van geloof, na destormen, die over de Kerk van ons vaderland zijn heengegaan , als een acte van hoop en vertrouwen in de toekomst, gewettigd door den heerljken wederopbloei van het
kai4olieke leven hier (I) in de laatste helft der voorbijgegane
eeuw , zij zal boven alles gelden als een acte van liefde
voor Christus den Verlosser en van onverbreekbare ti ouw
aan zijn Plaatsbekleeder. »
De acten van Geloof, Hoop en Liefde, door het Nederlandsche yolk op monumentale wijze geuit, dat is dus, naar
bovenstaande zinrijke duiding, de Nederlandsche votiefkapel
te Rome. Dat behoorde zij te zijn althans! Maar of zii
het ook is.. ..
De omstandigheden brachten natuurlijk mede, dat deze
kapel geen Nederlandsch bouwwerk kon zijn en aan dekarakterlooze architectuur ervan heeft dus niemand schuld.
Zelfs het altaar — dat trouwens nogal onhinderlijk schijnt —
kan men op deze wijze verantwoord achten. Maar de
beschildering ! ...
In 1895 zag ik, voor de opening, dus in de rust van
alleen-zijn, de eerste internationale tentoonstelling van schilderijen te Venetie. De Italiaansche afdeeling was een ware
gruwelkamer, waar de meest onbehagelijke chic en het
meest doode academisme de wanden hadden volgehangen
met de droevige voortbrengselen van 'hun onvermoaen. De
Hollandsche afdeeling was, voor een Hollander, niet heel
schitterend : van onze beste meesters ping er bijna geen
wezenlijk rePresentatief werk. Alleen de door de Etsclub,

(t) Ik cursiveer.
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gezonden collectie getuigde 'volop van onze kracht en aan
Bauer's zwart-en-wit kwam die eer grootendeels toe.
Als bijzonder afschuwelijk, en toch zoo geheel een
zuiver staal der Italiaansche moderne, had mij een groot
schilderij getroffen : Foy-tuna, een naakte vrouw tegen een
rad klevend in de wolken, met wijd-zwiernde haren. En
nu wilde het geval, dat ik na mijne wandeling door deze
zalen, den schilder trof van dit fraai's, aan wien ZilCken, de
Nederlandsche gedelegeerde, mij met zijn beminnehjke
grootspraak, als « critico d'arte > van « het belangrijkste Nederlandsche kunstblad >>
werkte toen mede aan De Kroniek
kwam voor te stellen.
De uitwerking was verbazend.
Met een accent van groote oprechtheid begon deze
volbloed Italiaansche « artist mij te zeggen, dat ik dan
zeker wel weinig tevreden zou zijn over de Italiaansche
moderne kunst. In Holland wonen op het oogenblik de
grootste schilders van onzeri tijd, zei hij. « Ik ben in Holland geweest, ik ken uw Maris en Israels, en dan de etsen
van dien Bauer .... het is een nieuwe zeventiende eeuw,
Rembrandt leeft weer .... ik zal u maar niet vragen hoe u
mijn werk vindt ».... En hij balbutieerde nog wat, om dan,
met zuidelijk enthousiasme, mij me e' te trekken naar het
zaaltje van de Etsclub en zijn bewonderingen aan te wijzen.
DAL- was Holland groot in Italie.
In dit voorval is nauwkeurig geteekend hoe de Italiaansche schilderkunst — van het soort, dat geroepen werd
de Nederlandsche kapel te versieren zich tot de Hollandsche verhoudt. Indien de heer Molkenboer niet pas
een volkomen analoog schilderij zoo raak had gekarakteriseerd (in Van Onzen zou men lust gevoelen ook deze
peinturlurieen van den professor Attilio Polombi eens oprechtelijk te beschrijven. Maar het zou thans herhalen zijn, want
de elegant-kokette engelen, die met de tippen harer rozevingeren een wierookvat zwaaien op het tafereel van het
Amsterdamsch Mirakel, de driedubbel beate gezichten der
door Transvaalsche boeren geleide Gorkumsche Martelaars
en de pompeuse hofhouding om Willibrord's bisschopswijding
dit alles is niet anders dan wat ook op ieder ander z. g,
« religieus » modern Italiaansch schilderij nu eenmaal thuis
hoort.
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Hier wordt het werk echter nog ergerhjker, door de
reeks van artistieke vrijheden, die de schilder zich veroorloofde en die, vooral bij de voorstelling van Willibrord —
welk geval van 595 in fantastisch milieu van ± 1500 is
afgebeeld —, grievend tot een tableau-vivant verlagen wat
niet minder dan de vestigmg der Nederlandsche Kerk is.
Hetzelfde geldt van de voorstelling der overreiking van
den sleutel aan Sint . Servatius. Op deze beide tafereelen
verdienen zoowel de compositie (bijna schreef ik mine-enscene) als de costumeering en haardracht geen anderen
naam dan dien van operette-cinquecento.
En dan het « Amsterdamsch Mirakel »! Hier zweeft de
H. Hostie boven het vuur, hoewel 6 het verhaal foist vermeldt,
dat het Brood door een ongedeerde hand uit de vlammen
werd gene men. En terwip hier gelegenheid was te herinneren aan het feit, dat behalve Maximiliaan ook Karel V
het Wonder kwam vereeren (I) en op treffende` wijze groote
vereerders van het , Mirjakel -- als Alardus en Vondel —
te herdenken, heeft de Italiaansche « artist », door zonder
kennis of begrip Wagenaar's afbeelding van , het geschilderd
-raam uit 'de N. Z. kapel na te volgen, een eigenlijk vrij
onverstaanbaar en onjuist tafercel geschapen.
Over het algemeen wordt de heele ' beschildering der
kapel mij nog te hatelijker, omdat zij van gedachte zoo
, goed is. Behalve de reeds genoemde tafereelen, omvat zij
de marteling van den H. Bonifacius, het ziekbed der H.
Lydwina, de heihgen Jeroen, Odulphus, Cunera en Oda
en de beeltenissen van Thomas a Kempis en Dionysius
den Karthuizer : inderdaad dus - zoovele glorien der vaderlandsche Kerk. Al mist men dan ook noode den H. Bernulphus — als representant der Hollandsche kerkekunst —,
en had een herinneriug aan Paus Adriaan VI zeker niet misstaan, ook thans 'zou men met het algemeen plan der versiering tevreden zijn en vindt het des te verdrietiger dat

(I) Als bewezen werd door den heer Sterck in zijne studie over
de « Heilige Stede .. Hoe gaarne had men hier ook in Maximi..
liaan's kroon een toespeling gezien op het Amsterdamsche wapen,
nu het onderzoek van Mgr. KlOnne een zoo mooie kroon heeft aan
den dag gebracht.
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zoo schoon verleden niet met al de kunst van het gelukkige heden kwam te worden afgebeeld.
Welk een opdracht ware dit geweest voor een Nederlandschen schilder!
Hebben de Hollanders, die de stichting der kapel bestuurden, dan niet geweten, dat er in hun land een schilder
leeft, die beter dan wie ook tot zulk werk bekwaam is?
1-leeft Derkinderen niet in de reeks van zijn werk deze
twee onontbeerlijkste eigenschappen van den decoratieven
historieschilder getoond te bezitten : de gave verleden
gebeurtenissen tot hun wezenlijkste beteekenis te doorgronden en het vermogen deze gedachtekern in een klaarbeeld aan den wand te schrijven? Ik bedenk hoe hij in
zijn beide Bossche wandschilderingen, op de eene den zin
der stedestichting — naar het algemeene : de idee eener
middeleeuwsche gemeente in verband met de groote gedachten van den tijd en naar het bijzondere : de lief-eigene trekken der bepaalde stad —, op de andere de beteekenis van
den kathedraalbouw — naar het geestelijke : kweeker en vrucht
tegehjk van groote deugden, naar het wereldlijke : opperst
voortbrengsel van een wel geordende samenleving — in een
zeer samenvattend beeld wist uit te drukken. En ik zie ook hoe
hij in de beschildering van het trappenhuis eener Levensverzekeringmaatschappij het bedrijf der verzekering alweer in
zijn rijke beteekenis voor het menschenleven vermocht te
vatten en in voor ieder begrijpelijke tafereelen weer te geven.
Ik bedenk ook hoe hij in al deze gevallen zijn doorgrondende gedachten in een waarlijk decoratieven stili wist voor te
dragen, hoe hij van een hedendaagsche beeldtaal de schepper
is, die de sinds de middeleeuwen verloren kunst der wezenlijk
monumentale schildering begint terug te vinden,.
Wanneer het werk van dezen schilder de Nederlandsche
kapel te Rome had versierd, dan zou daar een materieel blijk
te meer hebben gepraald van de herleving van het Nederlandsche katholicisme in de negentiende eeuw. Dan zou dat
werk zelf hebben verhaald hoe de gelukkige wederopbloei van
het oude Geloof ook de oude cultuur weer heeft opgewekt. En
er zou nog deze innige hulde aan het om den Paus beminde
Italie uit dat werk hebben geklonken, dat er ten duidelijkste
nit bleek hoezeer Dante en Giotto tot de « geestelijke voorouders » van dien modernen Hollandschen schilder behooren.
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Wat echter het voornaamste is : Holland hadde getoond
zijn Geloof, Hoop en Liefde in eigen taal welsprekend te
kunnen uiten, terwij1 het nu de hulp van een geen enkele
taal goed sprekenden tolk schijnt te behoeven.
Eri omdat dit laatste de hoofdzaak is, had ik het verkieslijk geacht, indien men dan Derkinderen niet wilde of niet
kende, dien anderen Hollander te vragen; die de beste onder
onze « religieuze » schilders is : Dunselman.
Zijn werk is niet, als van Derkinderen, dat van een wijs
denker en groot kunstenaar, maar het is van een innig vrome
en van een goed schilder. Principieel voel ik, , tegen zijn schilderingen , meestal bezwaren en ik zou ze niet kunnen bewonderen, maar toch weet ik ervan te houden. Omdat zij vrij zijn
van elke grootspraak en manier in de voordracht en van innige
meditatie spréken in de opvatting. Zijn , werk is wel oprecht
en wel Hollandsch.
Dunselman zou van de gebeurtenissen, die hies moesten
worden verbeeld, stemmige schilderijen hebben gemaakt, die
verhaalden wat een vrome Christenziel, Overwegende de beminde herinneringen aan het verledeh der Kerk van zijn land,
aan ernstig-dankbare herinneringen in zich voelt opkomen en
zoo zou het aandoenlijk karakter van het, door een drieeeuwige
vervolging ietwat huiselijk geworden, Noord-Nederlandsch
katholicisme een eerlijke vertolking hebben gevonden, die -ten
slotte misschien nog de meest eloquente trouwbetuiging aan de
Kerk van Rome ware geweest.
1k heb indertijd, op Dunselman's atelier, schetsen gezien
voor een cyclus uit het leven der H. Lydwina en ik herinner
mij nog levendig hoe wel overwogen elk Bier tafereelen was.
Met hoeveel zorg elk tooneel in een ernstige compositie was
weergegeven, hoeveel studie er sprak uit elk detail, hoeveel
hartelijke toewijding uit het geheel. Huysmans, die deze schilderingen voltooid in de kerk te Schiedam zag, prijst er dan
ook in : de bekwame groepering en faCtuur en ,de goede waarneming (I).
Wezenlijk, het is meer dan jammer, dat men ook aan
Dunselman niet heeft g-edacht!

(I) Sainte Lydwine de Schiedam, p. 327.
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Deze zeer betreurenswaardige fout is helaas onherstelbaar
en mijn protest zou daardoor wat heel veel van (< esprit d'es,calier » krijgen
zij het dan ook noodwendig en onwillekeurig
indien het niet het nut kon hebben van nog weer eens
een waarschuwing te zijn, dat, niettegenstaande den dommen dooddoener, die elke twist over smaak voor onmogelijk
verklaart, het oordeelen over kunst toch nog niet ieders
werk is.
De versiering onzer Hollandsche kerken lijdt maar al te
zeer onder het euvel, dat de welgestelde weldoeners, die zich
geroepen voelen aan de versiering van Gods huis mede te
werken, meenen ook het geestelijk vermogen daartoe te bezitten.
Ik weet niet of in Belgie eenig voorschrift voorwerpen
van kerkelijk gebruik aan een aesthetische keuring onderwerpt, voor zij tot hun verheven bestemming worden toegelaten, maar dat in het Noorden zulke bepaling niet overbodig
zou zijn, mag nog wel eens worden gezegd.
Jammer genoeg achten zich ook op dit gebied velen tot
,voorlichters geroepen, die nog vlijtige leerlingen behoorden
te zijn.
De besch ildering der Nederlandsche kapel b. v. zag ik
in Sint Bavo g-eprezen als « een waarlijk schoon monument
van hooge en heerlijke kunst >> en wanneer men nagaat, dat
dit blaadje wekelijks door duizenden wordt gelezen, geeft dat
op zichzelf al reden tot een beschouwing, als waaraan ik mij
ditmaal heb gewaagd.
En nu ik dan toch er toe ben gekomen iets over Nederlandsche religieuse kunst te berichten, kan ik gevoegelijk eens
wat zeggen over een jongen schilder, wien door welwillende
vrienden een zekere vermaardheid in ons land wordt bezorgd :
Van Wely,
In het voorjaar was er in Amsterdam een expositie van
zijn werk, waar ik kennis maakte met schilderijen, wien de
faam sinds lang was vooruitgesneld.
Uit de keuze zijner niet-religieuse onderwerpen — oude
sproken en tafereeleii uit Maeterlinck's werken bleek een
zekere voorkeur voor laat ik zeggen mysterieuse gevallen,
die — als begrijpelijk — door de vrienden spiritualisme weal
genoemd. Kreeg men dit werk alleen te analyseeren, zonder
ets meer te weten van den maker, dan zou men hem een
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cosmopoliet willen vermoeden, die, door de natuur met eenig
talent bedeeld, onder velerlei invloeden — als daar zijn
de Engelsche praerafaelieten, maar ook moderne Franschen,
Carloz Schwabe, Khnopf, De Feure en misschien ook een
Duitscher als Bôcklin — niet zonder zekere vaardigheid; maar
met groot gemis aan individualiteit, het modern-modieus,
mysticisme aan zijn landgenooten kwam voordragen. En in
dit land van kern-gezonde schilderkunst, zou het al dadelijk
opvallen, vooral bij aandachtige beschouwing der quasi-,
droonierige achtergronden, dat deze man meer literator daa
schilder is.
Maar nu er op de tentoonstelling, die ik bedoel, ook
portretten te zien waren, brachten die het onloochenbaar
bewijs, dat het werk van dezen pseudo-spiritualist inderdaad
slechts , oppervlakkig modieus gedoe is.
Want indien men bedenkt hoe wezenlijk spiritueele
kunstenaars, Van Eyck b. v., het verstonden in hun portretten dit karakter te toonen waar zij uit het conterfeitsel van een stoffelijk gelaat de ziel wisten te laten ,blinken,
zoodat van hun portretten geest en lichaam voor ons komen
te staan dan bleek uit de gelaten, door Van Wely geschilderd, die juist dat innerlijk Leven geheel ontbeerden, dat
deze schilder, bij al zijn, handigheid, allerminst tot de geestelijke zieners behoort.
JAN KALF.

Amsterdam, September 1901.

Attot*tut******
NAAR AANLEIDING VAN HET INTERNATIONAAL OONGRES

VAN HET STAATS-MIDDELBAAR ONDERWIJS.

gelegenheid van het 50-jarig bestaan van ons
Staats-middelbaar onderwijs werd er te Brussel, van
14 tot 16 September 11., onder de bescherming van
de Staats- en stadsoverheden een internationaal Congres gehouden. Verschillende landen waren er op vertegenwoordigd o. a. Frankrijk, Rusland, Zweden en Noorwegen.
Drie dagen lang werden de vergaderingen druk gevolgd. In
de algemeene zittingen besprak men de gebrekkige samenstelling van den Verbeteringsraad van het Middelbaar Underwiis, den ongunstigen toestand van het onclerwijzend personeel, de gewichtige kwestie der pensioenen, enz. Van de drie
afdeelingen waar vragen van meer bijzonderen aard behandeld werden, was de eerste de belangrijkste en ook de meest
bezochte. Under de menigvuldige onderwerpen welke er te
berde kwamen is dat der Oude Humaniora (Grieksche en
Latijnsche studien) van zulk een gewicht, dat ik de lezers
van dit Tijdschrift erover een oogenblik wensch te onderhouden.
Het afschaffen van het onderwijs der oude talen is door
niemand rechtstreeks voorgesteld geworden. Nochtans heeft de
geleerde Noorweegsche pedagoog Voss over den toestand van
het onderwijs der oude talen in zijn land eene lezing gehouden
die hij besloten heeft met te zeggen, dat er in Noorwegen
slechts zeer weinig Latijn en Grieksch onderwezen wordt zonder dat er over dien toestand ooit klachten zijn opgerezen.
Hij voegde er bij, dat Noorwegen in het bijzonder geval
verkeert eene eigene letterkundige oudheid in de Eddas (I)
ER

(I) Eene oudheid zijn de Eddas wel, maar eene educeerende oudheid?
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te bezitten, en dat de Noorweegsche jongens geeni tijd verliezen met het aanleeren van Latijn en Grieksch, maar de
moderne talen : Duitsch, Engelsch en Fransch doorgaans
met het \ beste gevolg studeeren.
Menige tegenstander van de oude talen zal uit de lezing
van den H. Voss eene slotsom hebben getrokken voor 6ns
land, menige Vlaming (de' Vlamingen in 't bijzonder m. i.
hebben het tegen de oude talen gemunt) zal hebben gedacht
dat het Noorweegsch stelsel, al hebben we nu ook geene
Eddas, zonder eenig gevaar in Belgie kan toegepast worden.
Ztilks ware nochtans onvoorzichtig. Vooreerst mag men niet
nit het oog verliezen dat_ Belgie in gansch andere omstandigheden verkeert dan Noorwegen. De geographische' ligging
der twee landen is gansch. verschillend. Wij bevinden ons
hier, om zoo te zeggen, in 't midden van den stroom der
Europeesche beschaving; Meer dan wie ook zijn we dus
verplicht den band die ons aan de omliggende beschaafde
volkeren hecht niet te laten verzwakken; wij mop.-,en, in 't bijZ011 der, den grondsiag onzer gemeenschappelijke opleiding
niet aan 't wankelen laten brengen, maar moeten dien integendeel nog steviger maken dan hij ooit geweest is; m. e. w.
de studien die overal rondom ons, in de heele beschaafde
wereld, van _een kind een man vormen, dienen in Belgie
zoo volledig en degelijk te worden als ze zijn in Holland,
Duitq-6hland. Engeland, Frankrijk, , enz.
' Wij hebben in Belgie eene goede en wijze gewoonte,
,die ons soms wel ten kwade geduid wordt, maar die zeer
voorzichtig en practisch is: gaarne nemen wij bij onze buren
wat ze goeds en nuttigs kunnen leveren, Zoo vermoed ik,
dat ons studieprogramma der oude talen aan2 Frankrijk is
ontleend. Nu zouden wij eens op ons eigen hand aan 't hervormen willen gaan bm anders te doen dan de anderen.
Het zou ons - kunnen duur te staan komen. Laten wij ons,
in zoo eene gewichtige zaak als het onderwijs, den weg wijzen
dOor diegenen die er voor opgewassen zijn, door sde volkeren die meer ondervinding hebben dan wij en met recht
onze oudere broeders genoemd worden. Al is het ook waar
dat het taalonderwijs in zijne methoden overal een hervormingsperiode beleeft, laten wij voorzichtig genoeg te werk
gaan on de uitslagen der elders beproefde hervormingen
(indien er alike ondernomen - worden) met geduld af te
wachten en dan alleen van de afschaffing van 't onderwijs
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der oude talen te spreken, wanneer wij het voorbeeld der
anderen met goed gevolg zullen bekroond zien.
Nu, van zoo'n « goed gevolg is er tot nog toe geen
sprake. In Holland, Duitschland. Frankrijk, enz. duren de
Latijnsche en Grieksche studien 6,en of twee jaar langer dan
bij i ons, ze zijn veel grondiger, de meesters zijn er over
't algemeen beter gevormd, en bovendien, als kroonstuk van
dit alles, bestaat er in die landen eene voor de leerlingen
.allervruchtbaarste instelling : een staatexamen op 't eind der
humaniora! Niemand kan voorzien of er in die landen
een staatsman zal gevonden worden, die de verantwoordelijkheid op zich durft nemen het grootsche gebouw af te
breken dat tot school heeft gediend your zooveel werkersgeslachten en waar de leerende jeugd, het denkend menschdom van morgen, nog altijd de schoonste en kostbaarste
lessen te hooren krijgt. Neen, al inochten er ook in Holland, Duitschland en Frankrijk eenige stemmen opgegaan
ziin om het afschaffen van het huidig onderwijsstelsel te
eischen, toch schijnt het bewezen dat ze te midden der
gezaghebbende kringen geen weerkiank gevonden hebben.
Een mijner vrienden, een warm voorstander van Grieksch
en Latiju, met wien ik me tijdens het Congres over die
belangrijke zaken onderhield en die naar den H. Voss met
aandacht had geluisterd, gaf me, als Viaming, tegen de Vlaamsche modernisten een argument aan de hand, dat ik aan
't oordeel der lezers onderwerp.
Het spreekt van zelf, zei hij, dat de geestelijke en ook
gedeeltelijk de zedelijke vorming van onze kinderen door
de kennismaking met letterkundige meesterwerken moet
geschieden. Welnu, geene letterkunde bevat, zooals de klassieke, al de vereischten eener educeerende macht, omdat ze
de persoonlijkheid, de nationaliteit , van den vormeling ongeschonden laat. De moderne wereldliteraturen, zooals de Duitsche en Engelsche, dragen niet, in hunne beste perioden zelf,
den stempel van het classicism. Groot zijn ze wel, vol dieproerencie en verhevene bladzijden, met genies die opwegen
tegen Sophocles en Plato, maar ze zijn niet klassiek, d. w. z.
niet geschikt, indien ze alleen tot de op- voeding dienen, om
aan die opvoeding een grondslag tot algemeene beschaving
te leggen. En, nemen wij nu zelfs voor een oogenblik aan,
dat die letterkunden zulks voor Duitschers en Engelschen
vermogen, toch — helaas! 'k zeg het niet zonder droefheid,
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maar het is door de geschiedenis van ons kleine volk zoo,
gemakkelijk te verklaren — moeten wij bekerinen dat wij zulke
literatuur niet bezitten. Om zonder de hulp der Oudheid
onze kinderen tot beschaafde wereldmenscheri te vormenr
ware het noodzakelijk ze buiten onze volksliteratuur eeneandere letterkunde, in eene andere gedachtenwereld in te
wijden. Welke zou in de practijk, die, letterkunde zijn ? De
Fransche, natuurlijk.
De luidste - stem die onze kinderen tot ' de beschaving
roepen moet, zou dus opstijgen uit eene literatuur die, modern
zijnde, de onze niet is, uit eene wereld waarvan reeds velen
nu, en met recht, den overwegenden en voor onze yolksperoonlijkheid noodlottigen invloed betreuren. De Fransche,
XVIIe eeuwsche letterkunde zou tot onweerbaar gevaar van
onze nationaliteit voor de Vlamingen de oude letterkunden
vervanged. Nu wij de Oudheid zelf v6or de oogen onzerleerlingen openslaan, nu weten ten. minste uit welke bron
meest al het schoone en kunstige der Fransche klassieken
vloeide.
mij kunnen opwerpen, ging hij voort, dat het
Men
nutteloos 'is
is de Grieksche en Latijnsche talen zelve te leeren,
en dat de lezing of verklaring op de school van vertalingen
uit Grieksche en Latijnsche schrijvers zou volsiaan; dat
een Vlaming die b. v. Shakespeare kennen wil, niet noodzakelijk het ,Engelsch leeren moet, en zich met eene goede
vertaling als die van- Burgersdijk vergenoegen kan. Maar
lezen wij Shakespeare met hetzelfde doel als de schrijversder Oudheid? Behalve gedachteu en gevoelens, moeten wij
bij de Ouden ook onze formeele, vorming putten, omdat zij
(de Qrieken inz.) de grootste kunstenaars zijn van het woord
en de pen; nu, om dit doel t bereiken blijken de beste
vertalingen ontoereikend ».
Aldus sprak een Vlaming over Grieksch en Latijn en ik_
moest hem op vele punten het antwoord schuldig blijven.
Eene tweede vraag is' breedvoerig ibesproken geworden,
nl. het doel der Oude Humaniora. We kunnen de verschillende
denkwijzen welke zich op het Congres daarover hebben
_geuit, rangschikken als volgt : de eenen zien in de Humaniora
de letterkundige vorming van de jeugd (d. i. of wel de vormelijke, esthetische ontwikkeling alleen, ofwel beide de vormelijke en zakelijke, verstandelijke en zedelijke tevens), anderen
beoogen met het humanistisch onderwijs een geschiedkundig,
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doel, anderen een philologisch, anderen nog hebben bemiddelende meeningen die soms lastig te bepalen zijn. Zal
iemand mij vragen of men het eens geworden is!
De geschiedkundige school rekende onder ,hare ver, dedigers de HH. Thomas en Hoffmann, hoogleeraars te
Gent, Preud'homme, leeraar te Gent en Morleghem, leeraar
te Doornik.
« Het programma der Latijnsche leergangen, zei de
« H. Preudhomme, en der leergangen van nationale taal [in
« 't bizonder de talen die nit het Latin gesproten zin (I)] moe« ten zich vooral ten doel stellen, de beschaving van 't Ro« meinsche yolk in de Oudheid, die van de Middeleeuwen
« en de moderne tijden tot op onze dagen, aan de jeugd te
« leeren kennen. De middelen om daartoe te geraken zijn, :
« de studie der grondregels der Latijnsche en Nationale talen
« gedurende drie jaren ; de lezing van zoo talrijk mogelijke
« schrijvers in de beide talen gedurende de drie volgende
« jaren; een volledige cursus van geschiedenis bij middel en ter
« gelegenheid van de lezingen. N. B. Het esthetisch en letter-.
« kundig oogpunt zou hierbij nooit verwaarloosd worden.
« Het programma moet wild openstaan voor schrijvers van
« alle tijden en alle letterkundige genres, de leerlingen
« moeten zien hoe de heele beschaving Fen /evens de taw
« der neo-latinsche volkeren (2)] uit de Latijnsche Oudheid
<, afkomstig is en begrijpen door welke vervbrmingen heen ze
« daaruit is ontstaan. Vandaar de noodzakelijkheid zoo vol« ledig mogelijk het leven der M. E. en der Renaissance te
« bestudeeren, alsook het Latijn dat men gedurende die
c perioden gesproken en geschreven heeft. Het onderwijs van
« 't Latijn zal dus met dat van de nationale taal (3) zoo eng
« verbonden zijn, dat ze soms zullen ineenloopen, wanneer
« het geldt aan de leerlingen de vorming van onze taal en
« die der letterkunden in de M. E. en de Ren. te toonen. »
Prof. Thomas zou willen dat men den historischen zin
der leerlingen Ontwikkelde. « Ze, kennen slechts de eeuw van
c Augustus, zei hij; de volgende eeuwen tot die van Lode-

(I) Ik cursiveer.
(2) Ik cursiveer. De H. Pr. verstaat hierdoor het Fransch, Italiaausch,
Spaansch, enz.
(3) Hier het Fransch.
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« wijk XIV toe, blijven voor hen in 't duister. Men geeft
« hun wel geschiedkundige begrippen over M. E. en Ren. maar
g. ze hooi en nooit de levende stem der tijdgenooten. Het Latijn,
« was het weergalooze werktuig der Europeesche beschaving,
« de taal van de Res publica christiana, ja van de heele gedach
« tenwereld tot aan de Hervorming. Hoevele bladzijden uit
« de Latijnsche letterkunde dier op de school onbekende
« periode welke, voor hun gehalte en hunnen vorni, het
« lezen waardig zijn! De schrijvers - uit die, tijden zijn onze
« onmiddellijke voorgangers. Kennen wij ze niet, dan missen
« wij 'den band die de Oude wereld aan de jonge hechten
g moet... Dit voor wat de ontwikkeling van den historischen
,« zin der 'jOngelingen betreft; hun stijl moeten ze bi middel
« van het Fransch vormen (I) ».
De H. ' Hoffmann is van dezelfde meening als de voor
gaande sprekers. « Wij leeren niet het , Latijn om het te
schLrijven » zegt hij. « Men moet zich dus niet bij de klassieke
« schrijvers bepalen. Deze zullen noChtans de voornaam«' ste rol vervullen en de studie der taal en letteren zal
« met de klassieke periode beginnen ». Het speciaal oogpunt
van den H. Hoffmann scheen mij de letterkundige geschiedenis te zijn.
De Eerw. H. Carlier, studieprefect te Bonne-Esperance,
heeft op het Congres het stelsel van kanunnik Feron, d. i. het
letterkundig doel 'der Humaniora vêrdedigd : « Waarom leest
« men Grieksche,en Latijnsche schrijvers op de school? Om de
« leerlingen in de kennis van de letterkunde der Grieken,
« onze voorouders door kunst en geest, in te wijden. Hunne
« gedachte, hunne beschaving, waaruit de onze vloeit, is in
« hunne letterkunde met meer klaarheid en juister uitgedrukt
« dan in de andere gewrochten van hun vruchtbaar genie..
< 't Is naar die bron dat men de jeugd leiden moet, welke
« later de classes dirigeantes zullen vormen. Deze hebben
« eene gewichtige rol in de beschaving te vervullen. Want
g lager dan de groote maatschappelijke belangen ,die men
« godsdienst en zedelijkheid noemt, maar veel hooger dan
« de stoffelijke belangen, staan de wetenschap en de kunst,
« d. i. de gansche intellectueele beschaving. Het zijn de bij
« middel van de Humaniora opgeleide klassen der , maat(I)

Ik cursiveer.
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• schappij welke dien schat moeten 'bewaren en, zoo moge« lijk, verrijken. Wordt die zorg verwaarloosd, dan volgt
« daaruit een verstandelijk en soms een zedelijk verval ».
De Eerw. H. Carlier haalt ook de woorden aan van den.
H. K. Tilman, hoofdopziener van het Middelbaar Underwijs. « Welk is het doel der oude Humaniora? » schreef
deze, voor weinigen tijd in de Revue ,des Humanzte's. « Is
bet niet de beschaving der oudheid te leeren kennen, die
« beschaving welke zoo diepe wortels in hart en geest van
« de volgende geslachten heeft geschoten; is 'het niet met de
« grootste genies te leeren omgaan, naar den weergalrrt
« hunner gedachten en gevoelens te leeren luisteren, onzen
« stiji te vormen en te voeden door het lezen hunner prach« tige gewrochten? En leert de jeugd, in die onbaatzuchtige
« vereering van het verleden, niet tevens denken, oordeelen
« en redeneeren?
De spreker, na den H. Preudhomme de moeilijkheid, ja
de onmogelijkheid van de toepassing zijns stelsels te hebben
opgeworpen, eindigde met een besluit dat ik huldig:« De studie
der Grieksche en Latijnsche schnivers in de Humaniora is
vooral eene verre voorbereiding tot den wetenschappelijken
arbeid, die later, na de academiestudien, met behulp van
de bronnen, d. gedenkteekenen der algemeene en inzonderheid der Grieksche en Latz i. nsche beschaving zal ondernomen
worden. »
Het zou niet lastig zijn andere opwerpingen tegen het
stelsel van den H. Preudhomme te vinden, o. a. deze, dat
zijn geschiedkundig oogpunt misschien voor de neo-latijnsche
volkeren, zzzet voor een tweetalig- yolk als het het onze gelden
kan. In Frankrijk, Spanje en Italie zou dit stelsel niemand
kwetsen, omdat er geen deel der natie zou door benadeeld
of ... eenvoudig weggecijferd worden ; her in Belgie,
zooals iedereen het reeds heeft begrepen, — kan voor die
reden alleen, zijn voorstel niet leven.
Eene andere vraag die lange besprekingen uitlokte, is
de volgende : « Welke zijn de middelen om het onderwijs
van het Latijn en het Grieksch meer vruchten te doen
afwerpen en om te beletten dat de oude Humaniora verlaten worden ? In welke klassen moet men met de studien
der oude talen een begin maken ? » De H. Hombert, leeraar
te Gent, las ons een opstel voor waarin hij een nieuw
stelsel van klassenindeeling verdedigde : De 3 eerste jaren
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der oude en nieuwe Humaniora (die der Latijnsche klassen
en beroepsklassen) zouden voor alle leerlingen gemeen zij n;
in de 4 e zou de scheiding plaats grijpen en, het Latijnleeren
beginners; , in de 3 de slechts zou men met het Grieksch
aanvangen. De H. Hombert denkt dat de leerlingen, rijper
zijnde en beter in de kennis hunner moedertaal ingewijd,
veel gemakkelijker de oude talen zouden aanleeien, en hij
steunt op de in Duitschland en Frankrijk ten voile gelukte
proefnemingen. Al is het ook waar, dat minder jonge kinderen sneller en beter leeren, toch , dient er dit opgemerkt
te worden : in Frankrijk, in Duitschland, begmnen de leerlingen 3 jaar later met het Latijn en _ het Grieksch, maar
er blij ven hun nog 6 voile Latijnsche en Grieksche studiejaren over. Ons zouden er, volgens het stelsel Hombert, slechts
resp. 4 cn 3 overblijven. Dan ware het al zoo goed de
oude Humaniora te laten varen! Kon de H. Hombert de
studiejaren van onze Athena 'en Collegies van boven doen
verlengen, dan mocht men, zonder gevaar die van onderen
verkorten, natuurlijk ..
Te behouden wat we, hebben ware nog het wijste van al.
Laten wij de oude talen op hunne plaats, en trachten wij
ze altijd beter te onderwijzen. Daar ligt de knoop. Wij hebben
zonder twijfel verstandige en bevoegde leeraars; het ontbreekt hun al te dikwijls nochtans aan eenheid van methode.
De leeraars van dezelfde vakken in dezelfde onderwijsgestichten moesten dezelfde methoden gebruiken, en daarom
met elkaar, onder de leiding b. v. van den studieprefekt of van
den oudsten onder hen, meermaals in onderhoud treden en
de belangen van het lokaal onderwijs tot onderwerp hunner
gedachtenwisselingen kiezen.
De leeraars hoefden ook over het aigemeen de Oudheid altijd nader te leeren kennen, en geen beter middel
em dit doel te 'bereiken, dan het grondig blijven lezen der
oude schrijvers. Waarom zou men, waar zulks onder jonge
professors mogelijk is, geene leeskringen vormen, in dewelke
men gezamenlijk de meesterwerken der Ouden vertalen zou.
Ignoti nulla cupid° : indien de geestdrift des leeraars in
't onderwijs der Letteren de kostbaarste factor is, laten wij
geen middel onbeproefd dien geestdrift aan te wakkeren en
hem immer nieuw voedsel te verschaffen.
Om te eindigen zij het mij veroorloofd een laatste middel
aan te duiden om het heele onderwijs der Oude Humaniora
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te verlevendigen. Sedert men bet graduaat afgeschaft heeft
missen de humanitaire studien eene ernstige bekrachtiging,
en of die noodzakelijk is ! Daarom druk ik hier den
wensch uit, zooals de heer H. Bonny van Gent het reeds
op het Congres gedaan heeft, dat men, in Belgie, door
eene dubbele ervaring gesticht, de hoogere middelbare studien door een wijs ingericht staatsexamen bekrone.
LEO GOEMANS.

BOEKENNIEUWS.

Geschichte der Weltliteratur, von ALEXANDER BAUMGARTNER
S. J., IV. — Die lateznzsche und grzechische Literatur der christlichen
Volker. Erste und zweite Auflage. Freiburg VB. Herder'sche Verlagshandlung, 1901, 694 blz. gr. 8°.
Wig hebben bij vroegere gelegenheid deze' belangrijke Weltlzteratur
reeds besproken (I), en gaven een kort overzicht der hoofdstukken waarin
het 4° deel is vervat, tot en met het zevende hoofdstuk van het tweede
boek.
Sedert dien zijn de tien volgende hoofdstukken, alsmede het derde
boek verschenen, welk laatste Die bjiSantinzsche Lzteratur bevat. Het
deel wordt met het vierde boek gesloten, bevattende Die lateinische
Literatur der ATeuzezt tht, op Leo XIII.
Naar al hetgeen wij van de vorige deelen gezegd hebben, kan men
reeds a priori besluiten welk een schat van merkwaardige bijzondeiheden
ons hier weder recht aanschouwelijk, schilderachtig voor het oog wordt
uitgebreid. Het zijn de ' rechte species uit den tijd der eeuwen toen dit
woord allerlez kostbaarheden beduidde.
Hoezeer de verbreiding van Licht over de gedenkteekenen der oudchristelijke letteren heden ad rein komt, behoeven wij niet te bespreken
voor hen die eenigszins de heweging hebben gevolgd, ontstaan ten voordeele en aanbeveling van het onderwijs der christelijke schrijvers nevens
die van het heidendom.
Aan alle toekomende en tegenwoordige jonge geleerden en zelfs
ongeleerden moge dan hier reeds dadelijk het lezen en overdenken van
de eerste kapittels van dit boekdoel aanbevolen zijn. Zip zullen er niet
alleen een didactisch, maar een wezenlijk esthetisch genot in vinden, op
dezelfde wijze als de schrijver hun dit door zijne behandeling der oudGrieksche en Romeinsche letterkunde heeft gegeven, die, gelijk de lezers
zich herinn;eren, doorvlochten is van meesterlijk vertaalde uittreksels,welke
het beeld der toenmalige beschaving met krachtige kleuren doers spreken.
In het eerste hoofdstuk wijst de schrijver al dadelijk aan, hoe nog,.
eer de dichters van het ondergaande Romeinsche risk die Schande des
kaiserlichen Roms cynisch zum Markte tragen », christelijke helden het
Evangelie verkondigden en met blijden moed den dood te gemoet gingen,
hoe\ de apologeten van hunne zijde het geestelijke zwaard verhieven tegen
heidendom, jodendom en ketterij, hoe de katechetenscholen ontstonden,

(I) Zie Dietsche Warande en Belfort, 5899, 425,. 5900, bl. 390 vlgg.
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hoe de scholieren van Ongenes begonnen te schitteren, en hoe vervolgens
de waders der 4e en 5' eeuw, in stijl en wetenschap uitblonken boven
hunne voorgangers, om beter het bolwerk des geloofs tegen willekeurige
aanvallen te verdedigen; terwijl Clemens van Alexandria reeds voor het
einde der derde eeuw aan het hoofd stond der christelijk-helleensche
did] ter s : hij verbond aan den blik eens grooten geleerden de liefelijkheid
en de schilderachtigheid van eene echte . Dichternatur ,>. Men leze zijnen
lofzang op a Christus den Verlosser ,,. Baumgartner noemt hem den
a christehiken ,Pindarus ».
Van de andere nide sluit de dichterlukheld van eenen Athanasius
en vooral van eenen Basilius van Cesarea met tut, dat zij waaischuwen
tegen een oncOrdeelkundig gebruik der heidensche dichters, welke velerlei bevatten, dat op jonge harten we/ lit, gelijk het Sirenengezang op
Ulysses. Tot de beide Gregoriussen, Johannes Chrysostomus, enz, overgaande, wordt op de fijnheid, den njkdom der taal, de lichtheid van den
vorm, de warmte des gevoels enz. gewezen, en als voorbeeld de Hymnus
aan Chrzstus medegedeeld. Wie sou, na de lezing der 732 hexameters
over de maagdelijkheid, niet . alle velleidelijke Hellenische en Romeinsche
liefdeliederen prijs willen geven »! Welke heidensche dichter heeft de
huwelijksliefde schooner bezongen ? (bl. 46, vlg.).
De Spaansche priester Juvencus gaf het oudste voorbeeld van christelijke, epische dichtkunst; hij heeft (kunnen wij zeggen) den eersten
Heliand geschreven ; of nog meer : de vier evangehen, bijna woordelijk
in hexameters berijmd, bier en daar bondiger overgebracht ; ' hij staat aan
't hoofd van eene gansche nj dergelnker dichtett, evenals Maerlant (na
een tijdvak van meer lyrischen dtchttrant) tot den onderwijzenden toon
overhellend. De schrijver geeft daai van weder een treffend voorbeeld
(bi. 1 20 vlg.).
Zoo naderen wij tot den oorsprong van het Te Deum, tot Ambrosius en het overzicht van de literatuur der hymnen, welke opklimmen,
tot aan den aposteltijd. Eindelijk verschijnt Prudentius met zijn dichterlijk
program op zijn chiistelijk standpunt.
Een strijder, een dichter, een leeraar, in welke hoedanigheden hij
ons door den schniver, met dichterhike teksten tot bewijs, wordt voor,
gesteld, benevens Prudentius' epigrammen, welke voor de kennis der
aloude, gewijde kunst in 't algemeen van waarde zijn.
Ondertusschen gaat met het geheele rijk ook de heidensche dichtkunst
ten onder. Wij vinden nog Sedulius, wrens gedichten (bekend is nog'
heden A solzs ortus cardzne) door liefelijkheid uitmuntend nog vele
eeuwen onder het yolk leveed bleven. Sedulius wordt overschaduwd door
den patricischen prefectenmantel van den hofpoeet, later bisschop Appolinaris Sidonius en zijn bewonderenswaardig geestig proza.
Met lofwaardige en oorspronkelrjke zorg worden de dichters van
den Oostgothen-tijd in Italie behandeld, waarbij natuurlijk het belang
van Cassiodorus senator's Varzae voor de beschavingsgeschiedenis nietwordt vergeten.
Zoo komt Baumgartner tot zijn 2 e boek : Dze lateznzsche Literatur
des Mittelalters. Terecht vangt de schrijver aan met de verstandige
opmerking dat niet in' 476 de mengelklomp van het Romeinsche rijk is
ontstaan. De humanisten hebben om elken prijs hunne studien met jaar,
en dag naar het op- en ondergaan van de Urbs condito willen inrichten,
en tot heden toe zijn zij daarin door vele bekrompen geesten gevolgd,
ondanks de tegenspraak van eenen Dellinger en andere vakmannen.
In 't eerste hoofdstuk wordt verder de Romeinsche ontaarding geschilderd, waarover Salvianus zich laat hooren, en waaraan hij, ofschoon
een Gallier, de gothische zedelijkheid tegenover stelt.
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De geschiedenis der heilige Mis wordt nu medegedeeld, waarbij
misschien de studie van Mone had kunnen aangevoerd worden,
Na een blik geslagen te hebben op Afrika, de Britsche eilanden enz.
(hfst. 2, 3, 4) behandelt de schrijver Dze Pionzere der Christhch-latelnischen Bzldung in Deutschland : Colomhanus en de hem toegeschreven
gedichten, Gallus en on'zen Winfried- Honifacius, met zijne rijke briefwisseling en zijne « Raadsels 20 godsdienstige gedichten, waarin tien
hoofddeugden en tien ondeugden in 388 verzen worden geschetst. De
schrijver geeft daarvan alweder een vertolkt uittreksel ten beste. Nu
treden wij, met het zesde Kapitel in den tijd van de Lzterarischen Tafelrunde Karls des Grossen, waarvan de schrijver mededeelt, dat Karel zich
te Rome ,tot 0 Kaiser kronen li es s. Dat woord liess is hier belangrijk,
en berust op de jongste onderzoekingen. welker bron door den schrijver
clan ook nauwkeurig wordt opgegeven. Want, immers Karel had het
voornemen zich zelven de kroon op het hoofd te zetten, gelijk hij het
later' aan zijnen zoon beval alsook koning Frederik I van Pruisen en
Napoleon I het deden.
- De ziel van den kring was Alc,.vyn, de dichter des Levens van
St. Willibrordus, eigenlijk het oudste Nederlandsche heldendicht, maar
in 't Latijn geschreven. Nevens Alcwyn stonden Petrus van Pisa, Eginhard, Theodulf, Paulinus van Aquilea, ens.
Baumgartner's onderzoek strekt zich verder uit over de Literatur
der Klosterschulen Fulda, Reichenau, St. Gallen, waarbij , wij wel
gaarne ook die van Utrecht hadden ontmoet.
Verder wordt nu in 't bijzonder het Waltharzushed ontleed, Der
,Ruodlieb, het Latijnsche Tierepos en de Terentzaansche comedze der
10° eeuw van Hroswitha besproken, totdat in de 12 0 eeuw reeds 0 Die
Humanisten . optreden.
De schrijver begint dit hoofdstuk met te erkennen dat de beoefenaars
zoowel der dichtkunst. der geschiedkunde als der godgeleerdheid en wijsbegeerte in alle christelijke eeuwen nooit err naar streefden zich los te
maken van de studie der oud-classische - Jetterkunde, zooals zi3 dit ook
in de _12 0 , 130 en volgende eeuwen ni et hebben gedaan.
Daarom is het zoo dwaas het woord renaissance te bezigen voor
de toenemende vlijt, welke de g-Aeerden eerst in Italie, en daarna in
moordelijker landen voor de heidensche kunst dier dagen aanwendden,
Dit misbrutk, deze tegenspraak is voornamelijk ontstaan in het brem
der vijanden van het christendom en de gewijde kunst, welke meenden
in die heidensche beschaving meer speelruimte te vinden voor ongebonden
hartstocht.
Daardoor stelde me', ook weldra het woord humanisme in de plaats
eener verhevener wetenschap en men beschouwde de godgeleerdheid
met meer , als spits, als duel aller studie.
Dat het woord humanzsten door den schrijver gebezigd wordt, 9111
kliegenen aan te duiden, welke in de dertiende eeuw de oude talen beoefenden, komt mij niet billijk voor. Waarom moet iemand, die den heidenschen 0- antiken Geschmack and Formsinn . te hernieuwen 'zoekt, en
daarom toch met unsluttend en eenzijdig tegenover christelijke dichters
.staat, een humanist genoernd worden? Beoefent hij de heidensche beschaying Levens die van de christelijke eeuw, dan noemt men hem « christelijk humanist hetgeen eene tegenspraak bevat, derwijl het woord
humanist in latere ,eeuwen eene geheel andere beteekenis heeft gekregen,
namelijk voor diegenen wordt aangewend welke het heidendom dikwerf
ten koste der christelijke beschaving beoefenen.
't Is mij daarom ook niet duidelijk waarom bisschop Marbod,(t 1123)
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meer dan zijne voorgangers, Hroswitha zelve, een christelijk humanist
zou moeten genoemd worden. Marbod schreef Latijnsche verzen over
chiistelijke onderwerpen, gelijk vele anderen, die door den schrijver
worden behandeid. Wie over de heilige mis schrijft in Latijnsche verzen
gelijk Hildebert van Tours, verdient toch nog niet met den naam humanist
bestempeld te worden, die toch veelal een slechten bijsmaak heeft.
Na de Goharden, de Vaganten en de spotdichten op paus en andere
geestelijken, bespreekt de schrijver, in het zestiende kapittel, Die Areistlichen Schauspzele en de aanhoudende verbastering van de dramatische
kunst. Betreffende de geschiedenis van het tooneel gedurende de tien
eerste eeuwen van het Christendom, kunnen wij de meening des schrijvers
niet deelen, wanneer hij zegt
Nahezu ern Jahrtausend hat die aufbluhende christliche Welt ohne Theater gelebt [lit de verhandelingen der
synoden, waarin aan de kinderen het bezoek van tooneelvoorstellingen
wordt verboden, waarin gezegd wordt dat tragoethae en comoediae de
beste voorstellingen zijn, waarin (in sommige bisdommen) het theaterbezoek aan de geestelijken wordt ontzegd, terwiil (door Appolinaris Sidomus) over den uienreuk in de Gothische schouwburgen wordt geklaagd en
Theodorik de Oostgoth zich alle moeite geeft om de tooneelvoorstellingen te
verheffen (men zie daarover de Variae van den bovengenoemden Cassiodorus senator), in die eeuwen bestonden er blijkbaar in Spanje, in Gallie,
zoowel als in Italie, in het aloude bisdom van St. Augustinus en in KleinAzie veelvuldige tooneelvoorstellingen, om niet te spreken van de didactische, dramatische gedichten of schoolspelen van Martiaiius Capella en
anderen, waaiaan de Jezuieten in de 16 eeuw weder aanknoopten met
allerlei leerzame onderwerpen van historischen aard, wier wezenlijk nut
en waarde in een later hoofdstuk (z5) wordt geschilderd.
Dat Hroswitha in de tiende eeuw hare Terentiana met het spelen,
is met bewezen, evenzeer als het onzeker is of niet de bisschop van
Hildesheim zelf weikdadig deelde in de kloosterspelen van Gandersheim.
Het is juist, dat de paasch- en andere dergelijke spelen oorspronkelijk in de kerk zelve zijn ontsiaan, en zich later daarbuiten hebben
uitgebreid. Dit is het geval met het hier besprokene kerstspel van
Limoges, dat na de twaalfde eeuw zooveel invloed heeft uitgeoefend op
het Nederlandsch tooneelspel. Overigens blijven de ongewijde spelen hier
onbesproken, ofschoon hun-bestaan in de vroegste eeuwen, uit de heiligenlevens en andere bronnen duidelijk te bewijzen is. Het wereldlijk tooneel
stapte broederlijk nevens het geestelijk voorwaarts.
In de volgende hoofdstukken behandelt de schrijver achtereen
Lyrzk en Hymnenpoesze : Hermann Contractus, Petrus Venerabilis, Hildebert van Tours (Lavardin), Abalard, Bernard van Clairvaux, Adam
van S. Victor, van wien de prachtvolle Sequenz op Maria Hemelvaart
wordt vertaald, de Rijmofficien enz. Onder de wijsgeeren neemt nu
Thomas van Aquinen eene hoofdplaats Vincentius van Beauvais (onze
Maerlant) wordt niet vergeten en zijne bronnen worden aangeduid.
Overgaande tot de . sogenannte Renaissance in Italien treedt de
schrijver met Dante op, maar verwijt weldra aan het shumanismus zijne
bontheid Petrarca en Boccacio verschijnen achtereenvolgens ; daarna
komt het humanismus saufdem papstlichen Thron . (Nicolaas V), verder
die erklarte Revolutionare und Freigeister .; dan wordt een blik op
Duitschland geslagen, maar Nederland komt er kaal af.
Het derde boek bevat de Byzantijnsche letterkunde epische en dramatische gedichten in de eerste eeuwen, enz.
Ook worden in het 7e hoofdstuk van dit boek de Grieksche humanisten s im Abendland s herdacht®
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De schrijver toont daarbij onder andere aan, Welke in Italie de
invloed was der in 1453 uit Konstantinopel verdrevene dichters en
geleerden. Naar 's schrijvers meening strOmten gelehrte Griechen in
Menge each Italien,wurden die Lehrmeister des Abendlandes und liessen
hier die nahezu v011ig abhanden gekommene Kenntniss griechischer Sprache
und Literatur neu auferstehen ». Doch tegeliik toont Baumgartner dat
veertig jaren lang (1476-1516) door elkaar alle jaren niet een enkel boek
of boekje in 't Grieksch werd gedrukt. Nog veel spaarzamer vloot het
beekje der klassisch hellenische schriften gedurende eene eeuw.
Doch het handschriften-aankoopen verbreidde zich zeer, het bleef echter
alleen over aan de aristocraten. Schoone handschriften was een artikel
van weelde en mode.
In het vierde en laatste boek van dit deel, Die lateinische Literatur
der Neuzzet, worden achtereenvolgens behandeld, de Duitsche . Humanisten » en de kerkscheuring, de ontwikkeling der nieuw-Latijnsche »
letteren in en buiten Italie (hfdst. 2 en 3) en ' hare verhouding tot de nieuwe
leer, het Latijnsche schooldrama der jezufeten, eindelijk (798) de a nieuwLatijnen » in -de T 7e, 18° en 19 e eeuw.
Ten eerste wordt iluidelijk in 't licht gesteld, hoe de toenemende
studie van 't heidendom niet was de oudste, dochtei der .thervormers »,
en hoe de o u d e humanisten nog aan de Kerk bleven verbonden
Reuchlin„ Celtes, Pirkheimer enz., de mathematicus Tunstetter,
Spiessmaier (genoemd Cuspinianus) enz.; in de Nederlanden : Schonaeus
en andere leerlingen van Leuven, Brecht van Antwerpen, Laurimanus,
waaraan men de meeste in de studie over dit tijdperk van F. Neve lean vinden vermeld. Doch weldra woekerde het onkruid tusschen de tarwe .,het
humanismus » kwam a im Dienste der neuen Lehre ». De jonge huma,nisten lieten de Kerk de Kerk, den Paus den Paus, en kregen gewonnen
spel, alhoewel de Nederlandsche Remonstranten, zegt de schrijver, niet
deelden in de eigenlijke protestantsche beweging waaraan een Vondel
den rug keerde (621).
In het zesde Kapitel, waar de invloed van de heidensche studien
op de Romaansche letterkunde besproken wordt, schetst de schrijver nu
verder, hoe wel is waar in de 16 e en 17 e eeuw die Kirche der Kunst und
Literatur kerne geringen Dienste geleistet hat », maar verklaart tevens
dat in het begin der 17 0 eeuw Rome niet meer in dien kunstglans straalde
als in 't begin der 16e, al werd ook de St. Pieterskerk door Urbanus VIII
ingeWijd en leefden er ook dichters als de Pool Sarbiewski en Balde,
priesters van ....Apollo », zegt Herder.
Nu wordeh- nog enkele Neu-lateiner genoerfid, zelfs uit Brazilie
en Mexiko, maar dan ook de brguk met de Latijnsche taal aangeduid.
De schuld daarvan ligt aan velerlei oorzaken, onder andere aan de-< natuurwetenschap de Code Napoleon en zelfs aan de nieuwere letterkunde.
De statistiek wijst aan dat van 1564-j 1570 136, Latijnsche, i Fransch 'en.
22 Duitsche werken verschenen zijn ; m 1791-180\0 zagen slechts 2 Latijnsche, 573 Fransche en 7645 Duitsche werken het licht.
Tot slot zij nog vermeld dat in 't jaar 19m de Koninklijke'Nederlandsche Akademie nog steeds e'en' prijs uitschrijft voor. een Latijnsch
gedicht.
Daarmede nemen wij afscheid van den hoogstbegaafden schrijver
en hopen hem weldra weder in de Literatur der neuen Welt te hervinden. Hoe hartelijk en ernstig Wij zijn prachtig werk aanbevelen,
behoeft hier nauwelijks herhaald te worden.
P.

ALBERDINGK THIJM.
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Ftihrer lurch der Violin-Unterricht, von Prof. ALBERT TOTTMANN. Leipzig, Schuberth u. C° (Felix Siegel), 1900, II, 441 blz.
Wij behoeven niet te zeggen dat dit tweede deel van Prof. Tottmann's
vioolmethode gunstig heantwoordt aan hetgeen wij daarvan bij 't verschijnen van het eerste deel hebben verwacht : klaarheid van stijl en verdeeling der stof, geregelde methode, aangename opkhmming, rijkdom van
bibliographische noten en wegwijzers, zoodat dit werk niet alleen aan
violist en van het vak, maar aan alie muziek-studeerenden eene rijke bron
van kennis biedt. Men zie daarover b. v het lovend artikel in den Anzezg-er
die neueste .fiddagogzsche Libteratur. Beilage n° 17.
Daarenboven vindt men bier nog een nuttig repertorium voor altviool, als Anhang, wat door elken liefhebber dankbaar zal ontvangen
worden. Een uitvoerig register maakt het boek dubbel bruikbaar.
Wij herinneren bij deze gelegenheid aan Totmaun's overige werken,
welke deels tot het wetenschappelijk, historisch en biographisch, deels tot
bet paedagogisch gebied behooren. Daaronder komen voor verhandelingen
over de missen van Bach en Beethoven (D). Tottrnann schreef, met eene
menigte andere werken, zelfs eene mis voor 3 mannenstemmen en orgel,
,eri gaf verhandehngen uit over de toonkunst bij de Oostersche volken.
Katholische Richter des neunzehnten Jahrhundertaus. Proben
aus ihren Werken. Herausgegeben von ADOLF HUTTEMANN. Hamra
<Westphalen). Verlag von Breer und Thiemann, 527 blz., 8°, fr. 5.00.
Wij hadden reeds lang dit werk moeten aankondigen. Het veidient
die onderscheiding, zoowel voor het uiterlijk als innerlijk gehalte. Wij
bevelen het voor zijne volledigheid aan bij het begin van het nieuwe
schooljaar. Doch niet minder zal het uitstekenden dienst bewijzen op
den naderenden feestdag van Kersmis of Nieuwjaar. De een moet zich
niet te zeer laten afschrikken door het wooed katizolzsch, de andere moet
niet meenen dat het werk uitsluitend een kameraadsboek is. Onder de
katholieke dichters vinden wij er veleri, die in algemeen christelijken
geest geschreven hebben, zonder daarom van katholieke ouders of te
stammen. Anderszins was het al lang wenschelijk dat « katholieke » dichters
bijzonder wierden herdacht, dewijl zij al te nalatig door de meeste verzamelaars van bloemlezingen worden behandeld. Eenzijdigbeid is eene
sterk verspreide font, waaraan dit boek niet- lijdt : het zoekt aan te vullen
waar gaping is. En waar men het opsla, overal vindt men hart en verstand
be ‘ redigd, of althans niet geschokt ere teleurgesteld door gezochte, ongezonde kunst. Men vindt bier het echte en ware kunstvoedsel.
Bij de gestorven dichters is geboorte- en sterfjaar opgegeven, van alle
andere vindt men het geboortejaar in het naamregister vermeld. Gelijk
aangegeven is, ook uiterlijk is het werk zeer bevallig van vorm en versiering, gebonden met goad op suede in schoonen stempelband.
Friedrich Wilhelm 'Weber. Sein Leben und seine Werke. Unter
Benutzung seines handschriftlichen Nachlasses dargestellt von Dr. J.
SCHWERING. Paderborn, F. SchOningh, 1900, IX und 424 s., Mk. 8, fr. 10.
Tot nog toe kenden wij over Weber slechts de schriftjes van Keiter,
Hoeber en Tibesar; zij waren niet voldoende om den befaamden dichter
van Drezzehnlznden genoegzaam als mensch te leeren kennen en hem
de hooge plaats aan te wijzen, die hij thans in de letterkunde bekleedt.
Julius Schwering heeft naar zijn eigen dagboeken, naar de nalatenschap van Weber, de onuitgegeven werken zijner jeugd, zijn verspreide
opstellen en autobiographische mededeelingen, alsmede naar de brieven
van den dichter en, last not least, naar zijn werken zelven eene schets
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van den modernen Poeta Saxo ontworpen, die zi.in groote gaven en zijn,
eigenaardig karakter op waardige wijze doen uitschijnen. Wij zien Friedrich Weber als een , man, vlekkeloos van geest en van f gedrag, niet alleen
een dichter maar ook een denker, vol geeStdrift voor de Germaansche
oudheid en diep doordrongen van vaderlandsliefde, waardoor hij ons.,
onwillekeurig aan Ludwig , Uhland hermnert.
Schwering's werk is met warmte en zwier geschreven. Het is harmonisch naar inhoud en vorm, goed gedocumenteerd ,en getoetst aan een,
fijn esthetisch oordeel.
Institutiones Juris Naturalis seu Philosophiae :A/Torahs universae
secundum principia S. Thomae Aquinatis ad tisum scholarum adornavit
TH. MEYER S. J. Pars IL Jus naturae speciale. Friburgi, Herder, 19bo.
Het eerste deel van dit werk, dat de algemeene beginselen der
Zedenkunde behandelt, verscheen in 1885, zoodat gedurende 15 jaren het
tweede deel met ongeduld door de geleerde wereld werd verwacht.
Welke ook de redenen mogen zijn, zeggen met recht de Studdn, die de
verschgning van dit tweede deel zoo lang verhinderd hebben, zeker is het,
dat de grondigheid daarbij gewonnen heeft. Menig gewichtig vraagstuk, in
de , laatste jaren uit de tegenwoordige sociale toestanden geboren, kan nu,
sinds het nauwkeurig overwogen en besproken werd door katholieke
geleerden, vooral sinds Leo XIII, de opperste Leeraar der volken, in zijne
onsterfehike Encyclieken, zijn Licht daarover het schijnen, beter en veiliger
worden opgelost. »
Een blik op de inhoudstafel zal den lezer van den rijkdom en het
belang der behandelde vragen overtuigen.
Dit tweede deel der zedenkundige wijsbegeerte, bestemd om de
algemeene beginselen van het eerste deel op de bijzondere verhoudingen
en toestanden, waarin de mensch geplaatst wordt toe to passen, is in drie
afdeelingen verdeeld jus zndzvzduale, jus sociale przvatum, jus socials
publicum.
De eerste afdeeling (blz._ 1-89) beschouwt de plichten en rechten van
den mensch als mensch, plichten en rechten jegens God, jegens den naaste,
jegens zich zelven.
Uitmuntende verklaringen zal de lezer bier vinden over het bestaan
eener natuurliike rehgie ; over de mogelijkheid van een bovennatuurlijken
godsdienst; over ,den zelfmoord en het tweegevecht over de gewetensvrijheid.
De tweede afdeeling (blz. 89-237) onderzoekt het doel en de noodzakelijkheid van het huwelijk, de wederzijdsche plichten en rechten der
echtgenooten, der ouders en kinderen, der meesters en dienstboden.
In het tweede boek dezer afdeeling bespreekt :de schrijver het
eigendomsrecht en wederlegt op grondige wijze de dwalingen van het
communisme en socialisme.
De derde afdeeling, verreweg de grootste (blz. 237-840), bevat twee
Boeken, het eerste gewijd aan het Staatsrecht, het andere aan het Volkenrecht.
De titel laat reeds vermoeden dat Kier vragen' worden opgelost van het
hoogste gewicht en uitnemend actueel belang, de bijzondere aandacht
overwaardig van alien, welke zich met de hoofdproblemen van onze
dagen bezig bonder'.
Het ontstaan van de maatschappij; het doel, het wezen, de oorsprong,
de grenzen van het openbaar gezag; de bepaling van den drager van het
gezag; de verschillende regeeringsvormen en staatsinrichtingen; de
bevoegdheden en wederkeerige ' betrekkingen van de wetgevende
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rechterliike macht, van het uitvoerend bewind; de verhouding van den
Staat tot godsdienst en zedelijkheid, tot onderwijs en opvoeding der
kinderen, zijn recht en plicht voor het stoffelijk welzijn en voor de
leniging der maatschappelijke kwalen zorg te dragen.
Ziedaar zoo vele onderwei pen, behandeld met eene volledigheid,
eene philosophische diepte en nauwkeurigheid waarvan men te vergeefs
de weerga zal zoeken. In het licht der beginselen der middeleeuwsche
wijsbegeerte en der pausehjke Encyclieken, lost de geleerde schrijver de
ingewikkelde vragen op, tevens rekening houdend met alle wetenschappelijke resultaten van den jongsten tijd.
In de bekende strijdvraag of de gezaghebber zijne macht onmiddellijk
of middellijk door het yolk van God ontvangt, verlaat de schrijver de oude
leer der scholastieken, welke beweren dat, in alle omstandigheden, het
gezag oorspronkelijk volgens Gods wil bij het yolk berust, en door zijne
toestemming aan koningen en vorsten wordt overgedragen. Hij bestrijdt
niet de mogelijkheid, maar de algemeene philosophische geldigheid dezer
theorie.
Zijne argumenten steunen a) op het beginsel door Suarez aangevoerd
om deze theorie te bewijzen, b) op haar verband met de valsche verklaring
van den oorsprong der burgerlijke samenleving.
In de volgende stelling zet hij zijn gevoelen uiteen : De redenen welke
oorspronkelijk den drager van het openbaar gezag bepalen komen in het
algemeen overeen met de redenen, die het maatschappelijk lichaarn
voortbrengen. Zij hangen steeds min of meer van de rechtstreeksche of
zijdelingsche vrije medewerking der menschen af, niet altijd echter wordt
hunne toestemming vereischt, want ten gevoige van de wording en
geleidelijke ontwikkeling der maatschappij wordt niet zelden, zonder
tusschenkomst van het yolk, het gezag ingevoerd en bepaald. Met andere
woorden : even als volgens de natuurwet uit de familie de maatschappij
ontspruit, zoo gaat het gezag van het hoofd van het huisgezin van lieverlede over in het Staatsgezag.
Wie deze meer speculatieve dan practische vraag wenscht te doorgronden en zich eene wetenschappehjke overtuiging te verschaffen,
vergelijke de verhandeling van P. Meyer met de stellingen omtrent hetzelfde onderwerp, in de hand- en leerboeken van de PP. Van der An,
Lahousse, Castelein, welke de oude leer verdedigen.
Het laatste Boek van de derde afdeeling beschouwt in drie hoofdstukken het volkenrecht in het algemeen, het volkenrecht tijdens den
oorlog en de oplossing van het sociaal internationaal vraagstuk. Wat het
laatste betreft, toont de schrijver met afdoende bewijzen, dat de inter
rationale maatschappij en bijgevolg de bestendige vrede tusschen de volken
alleen mogelijk is door en in de katholieke Kerk.
Met voile overtuiging kunnen wij het werk van P. Meyer aanbevelen
als uitmuntend en voortreffelijk niet minder door zijn rijken en degelijken
inhoud, zijne vertrouwbare, alzijdig toegelichte leer, dan door zijne
wetenschappelijke methode, zijn eenvoudige doorzichtige taal, zijn, glashelderen betoogtrant.
Om dit gunstig oordeel te bevestigen, nemen wij over wat P. Cathrein
in de Stimmen van 22 Oct. 190o schreef t P. Meyer is de Nestor der
katholieke Duitsche Moraalphilosophen, en de katholieke zedenkundige
wijsbegeerte heeft hem veel te danken. Toen hij voor 33 jaren met zijn
geschrift De grondbeginselen van de Zedelijkheid en 'yet Recht optrad,
was eene katholieke Moraalphilosophie in Duitschland een nagenoeg
onbekende zaak. Zelfs de trouw kerkelijk gezinde geleerden, zooals de
zeer verdienstelijke professor Ferdinand Walter, loochenden het natuur-
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recht en daarmede de rechtsphilosophie in eigenlijken zin, en brachten
zoodoende, zonder het te vermoeden, de grondslagen der geheele zedenkundige wijsbegeerte, ja zelfs van het kanonieke recht en de moraaltheologie, aan 't wankelen.
Het bovengenoemde geschrift van P. Meyer en zijne opstellen in de
Stzmmen aus Maria-Laach; hebben in deze richting het ijs gebroken en
den band van vereeniging hersteld met de bijna vergeten overlevering van
het katholiek verleden. Bijna alle katholieke geleerden, die sedert op het
veld der zedenkundige wijsbegeerte gearbeid hebben, zijn bij hem direct
of indirect ter school geweest. a
Dr. A. DUPONT.
Roermond.
Les Industries a domicile en Belgique, Vol. III.
Wij hebben de twee eerste deelen dezer belangrijke uitgaaf van het
Minv-terie van Nijverheid en Arbeid kortbondig besproken, in D. W.
en B , 1900, bl. 613 en 1901 bl. 93.
In het 3e deel krijgen‘ wij van Ch. Gênart L'industrie cloutare
en pays wallon en van G. Beatse l'zndustrie de la Ganterze.
Het nagelsmeden met de hand is bijna uitgestorven. Het wordt
nog gedaan in drie streken van ons land : in de Ardennen, te Bohan
en omliggende gemeenten; in de koolstreek van Henegouwen, te Gosselin en Fontaine-PEveque; ten laatste in 't land van Herve, te Soumagne
en Xhendelesse, maar 't is bijwerk. De nagelsmeden van, de Ardennen
gaan 's zomers in Frankrijk den oogst afdoen ; die van Henegouw en
Luik zijn schilders, kareelbakkers en bijzonder metsers.
In de Ardennen heeft deze nijverheid het meeste kans te blijven
bestaan. 't Is winterwerk, en er is geen ander ; terwijl in Henegouwen
en Luik de 'nagelsmederij van de menigvuldige daar bestaande nijverheden, waar men werk kan vinden, zooveel heeft te ltjden gehad
als van de machinerij. Ten andere, in de Ardennen is men beter
ingericht en meer gespecialiseerd, men maakt er enkel schoennageis.
De monografie van M. G. Beatse is belangrijker voor de Vlamingene
daar zij eene ten grooten deele Vlaamsche nijverheid behandelt.
In de handschoennijverheid moet men onderscheiden tusschen het
snijden, dat meestal te Brussel gelocaliseerd is en er ongeveer 800
werklieden bezigt, in een streng syndica.at vereenigd en een tamelijk
hoog loon verchenend, en het naaien der handschoenen dat aan ongeveer
3500 vrouwen werk geeft, meest in de omstreken van Ninove en van
Oudenaarde. De Oost-Vlaamsche handschoennaaisters zijn bedreven in
hun yak-, zij naaien niet enkel de handschoenen te Brussel gesneden ;
jaarlijks worden hun voor verscheidene millioenen frank handschoenen
uit Duitschland gezonden. Rondom Ninove en Oudenaarde verdringt
het handschoenennaaien het kantwerk.
Even als het snijden der handschoenen is het naaien eene huis.
nijverheid. Het naaien wordt door tusschenpersonen ondernomen die
clan het werk voortgeven, aan de naaisters een naaimachiene verSchaffen
en voor de deugdelijkheid van het werk instaan.
Het gemiddeld loon der naaisters is 1,00 tot 1,25 fr.
Deze twee monografien zijn zeer klaar en belangwekkend geschreven.
E. VL.
Gedichten VAN GODFRIED HERMANS, uitgegeven bij J. Van Lantschoot te Dendermonde. — Voor eenige dagen (vielen deze Gedichten
die ik vroeger reeds met genoegen gelezen had, in mijne handen, er
zie ! daar rees een vermoeden in mij op, vermoeden dat bij nader
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,onderzoek gewettigd bleek, namelijk dat deze eerste pogingen van den
jongen dichter die onder den deknaam van Godfried Hermans verscholen zit, in D. W. en B. tot heden toe niet waren besproken-geworden.
1k denk nochtans dat het niet te laat is mijne oprechte meening aan
bet geeeid tijdschrift mede te deelen.
In Godfried Hermans rust en ontwaakt de kiem van een ware
,dichterziel. Zijne inbeelding schept indrukwekkende visioenen die hemelbreed over tijden en ruimten uitstrekken en waarin het hert van heel
eene menschheid klopt. ZOO Abel doodgevonden, Babel, Het eznde en
andere stukken. De Ma en het Vagevuur zijn min wel opgevat, doch
in voormelde stukken zijn hone grepen die onwedersprekelijk de hand
van een dichter verraden.
Nochtans ik haast mij er bij te voegen dat nog menige nevel hem
belet duidelijk zijn vizioen te doorschouvven, en bijzonderlijk dat zijn
kunstvermogen nog ver is machtig genoeg te zijn den reuzenomvang
ervan met al zijne tinten en lijnen in woord en rijm uit te beelden.
't Is enkel tusschen onzekere en onvoltrokken schetsen dat men de
grootschheid van het oorbeeld vermoeden kan.
't Ware van zijnentwege voorzichtig geweest het uitgeven van deze
pogingen te verschuiven, tot dat tijd en studie zijn halfvolwassen kind
tot een deugdelijken boreling zouden gevormd hebben.
Het blijft toch waar dat wij van den dichter jets bijzonders mogen
verwachten, indien hij met geduld zijne indrukken koesteren en bezorgen
wil ; zooveel te meer daar hij den waren roep van den dichter verstaat, en met eene hartstochtelijke liefde naar het voile bezit van de
Eeuwige Schoonheid, die God is, verlangt en streeft. Heerlijke verzen
met verrassende beelden en aangrijpend gevoel vertolken op menige
bladzijde deze zuchten naar hooger leven. Dikwijls nochtans waar zijne
ziel hare smachtende gevoelens wil lucht geven, mist zij den toon, en
schreeuwt onrustige zangen die kwaluk met het zoete minnen van de
mystieken overeenstemmen.
Ook kan ik zijne stelling over kunst niet aanveerden, als hij in
de twee eerste verzen van den bundel zegt :
Mijn God, de kunst is 't luide tzeren
der ziel, om laving voor haar dorst;
Maar ben ik het met hem eens in de twee verzen die onmiddellijk volgen :
de kunstenaar moet knielend bidden
met 't hoofd gebogen op de borst.
Dat Godfried Hermans verdere pogingen aanwende, zonder overhaasting, en — 't mag ook wel ter loops gezeid worden — dat hij
beter dan in dit eerste werk de drukproeven nazie, en wij zullen nog
heerlijk werk van hem verwachten.
S. D.
Leerboek der mechanica met vele opgeloste vraagstukken
en opgaven door J. VAN DER BREGGEN, Civiel-Ingenieur. Leeraar M. 0.
te Winterswijk. Uitgever P. Noordhoff te Groningen. Prijs fr. 2,25.
Bovengemeld leerboek bevat eene grondige studie over werktuigkunde.
Het is onderverdeeld in 3 afdeelingen :
In de eerste afdeeling — linematica — wordt de leer der bewegingen uiteengezet;
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De tweede afdeeling, — statica omvat de leer der krachten en
de bepaling van de voorwaarden, waaraan een stelsel van krachten,,
die op een lichaam werken, moet voldoen, opdat het lichaam in evenwicht zij;
'De derde afdeeling — dynamica behandelt de leer der krachten
in verband met de bewegingen, die daarvan het gevolg zijn. Zooals
in het voorbericht aangekondigd wordt, heeft de schrijver alle grootheden in het centimeter-gram-seconde stelsel uitgedrukt en de klove
tusschen theorie en ‘ praktijk verkleind door het opnemen van een groot
getal opgeloste vraagstukken en opgaven. Onder dit laatste oogpunt,_
is het boek bijzonder verdienstelijk.
Voegen wij er bij dat het werk met orde opgesteld, en in klaten
stijl geschreven is. Het mag ten warmste aanbevolen worden aan hen,
die voorafgaandelijk met de hoogere studien over wiskunde kennis
FR. S.
gemaakt hebben:
Vlaanderens Grootheid rond i3oo. Vlaanderens Heldenmoed_
in 13o2 door J.-FR. PALLEMAERTS. Voordracht uitgesproken te Mechelen
op den 29" januati 1901. Uitgegeven ten voordeele van het GroeningerComiteit. Rousselare, Jules Demeester.
Zooals de titel het genoegzaam te kennen geeft is deze voordracht
in twee'n gedeeld : de toestand van Vlaanderen in 't begin der 14 e eeuw;
de slag van 1302. Het doel van den schrijver is niet geweest nieuws
aan den dag te brengen, hij wilde klaar voordragen en geestdrift wekken._
Daarin is hid zeker gelukt.
In Memoriam Baron de Maere d'Aertrycke. Gent, A. Suffer,
1901.

Dit hock, opgedragen aan de leden tan het XXVI ste Nederlandsch
Congres te Nijmegen, bevat, nevens een kort levensbericht en _ de aanspraken gehouden aan het graf, de voornaamste redevoeringen door
wijlen baron de Maere uitgesproken bij Vlaamsche aangelegenheden.
Door zijn afsterven, lezen we in het levensbericht, verdwijnt
eene groote figuur, hoogstaande op het gebied der wetenschap en niet
min verheven op dat der Vlaamsche beweginp . Brugge-Zeehaven en
de Nederlandsche Congressen zijn daar om dat te bewijzen-.
De hoogere standen hebben'allerlei plichten te vervullen tegenover
de lagere; eene deer plichten, de nicest verwaarloosde in ons Vlaanderen,
is de taal des , yolks te kennen en te gebruiken, om bij middel van.
die taal op het, yolk een deeltje van hunne kennissen en beschaving
te laten nederdauwen. Dat begreep baron de Maere, hij kende de taal
van zijn yolk en schroomde niet vooruit te komen om hare rechten
te' verdedigen.
Wij kunnen de redevoeringen in dit bock opgenomen hier niet
ontleden, laten wij enkel drukken op eene gedachte, waar baron
de Maere zoo dikwijls op teiug kwam, narrieliik de vervlaamsching
van ons eigen Paleizen, Parlementen, Ministerien, Stadhuizen,
Gerechtshoven hebben wij veroverd en bezet, zegde hij den 21 Juni
1894 in de Koninklijke Vlaamsche Academie, het gebeele Vlaamsche
Land hoort ons toe : slechts eene vesting, een bolwerk, een burg staat
daar onaangeroerd voor ons en blijft ons tarten en daagt ons uit : het_
is ons eigen huis. » Hij meende dat het geschikste middel om die burg
te veroveren was zuiver, vloeiend Nederlandsch te spreken. Dan alleen
zouden de vrouwen aannemen dat het niet tegen den goeden toon strijdt_
Nederlandsch te bezigen.
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In Memoriam J.-W. Brouwers, Pastoor te Bovenkerk door
B. F. B. Gulpen, 1899, VII, 204 bl.
Onze lezers herinneren zich nog hoe men in Zuid- zoowel als in
Noord-Nederland droevig getroffen werd bij het vernemen der schielijke
dood van Pastoor Brouwers te Maastricht op 3 Maart 1893. Men heeft
nu over een jaar een boekje ter nagedachteiiis van den diepbetreurden
pastoor van Bovenkerk (Nieuwer-Amstel) uitgegeven, hetwelk als een
Ielangrijke bijdrage voor onze letterkundige geschiedenis mag aanzien
worden.
Men heeft er niet enkel overgedrukt eenige dichtstukjes van den
alomgekenden Brouwers, maar men Windt er ook de lijst zijner werken,
het oordeel der pers bij zijn overlijden, maar het belangrijkste van dit
gedenkschrift zijn wel de letterkundige schetsen van Bots, Melati van
Java, J. Alberdingk Thijm, Vrancken, Raaymakers die pastoor Brouwers
waardeeren als huisburger (hij werd geboren te Margraten in 1831),
als niensch, als priester en als letterminner. Door deze schetsen bekomt
de lezer een juist gedacht van de waarde van den man die door
eenieder bemind, geacht en bewonderd werd. Hij was een strijder in
den kristenen zin van het woord; hij streed voor God en voor den
roem van zijn land. Hij was het die, misschien meer dan wie ook
Vondel populair bij het Nederlandsche y olk maakte. Als redenaar mag
hij bij de grootste en invloedrijkste gerangschikt worden, men denke
slechts aan zijne, ik zal maar zeggen, glansrijke en gevierde rede op
het Congres van Mechelen in 1867. Groote werken heeft hij niet tot
stand gebracht, alhoewel hij zeer goed in staat was zulks te doen ;
maar zijne bedrijvigheid was te veelzijdig om grondig een ontwerp te
,onderzoeken en er bij stil te staan. Maar door zijn strijden, meer
nog door zijne talrijke redevoeringen en voordrachten zoowel bij ons
als in zijn eigen land, heeft hij goeds gesticht. Brouwers was een
zaaier van edele en vaderlandsche gedachten en zijn woord zal lang
in het dankbare geheugen van ons yolk voortleven. Brouwers IA as een
sympathiek en hooggeschat man en zijn naam zal eene eereplaats in
onze letterkunde behouden.
ADOLF DE CEULENEER.

Katholieke kanselredenaars der Nederlanden door Dr. CH.
CAEYIIAEcx., professor in het groot seminarie van Mechelen en diocesanen schoolopziener, 283 blz. gr.-8°. Rousselare, Jules De Meester.
Na de warme aanbeveling van Z. Eerw. Kard Goossens en Kan.
Muyldermans blijft ons niets over dan onze erkentelijke stem daarbij
aan te sluiten. Het boek zij geestelijk en leek aanbevolen. Het kan,
behalve voor den inhoud, ook den leeraar dienen, om op de bijzondere
schrijfaard der achttiende en vroegere eeuw te wijzen en er soms tegen
te waarschuwen. De uitgave is eerie goede daad, die veel nut kan
stichten ter kennis onzer letter- en beschavingsgeschiedenis.
A. T.

OVERZICHT VAN TIJDSCHR1FTEN.
1011.....................

De Vlaamsche, Kunstbode, Augustus-September 1901.
Slot van Lod. Lievevrouw-Coopman's lylisch drama Clodwig en
Clotildis. — V erzen van Jan Boucherij en Bernard. — Drank en laster,
stichtend verhaal van 'A. V. Bultynck. — Van Frans Gittens eenige bladzijden over Peter Benoit zaliger, vertaald uit de Nouvelle Revue Internationale te Parijs, met een schoon portret van Benoit op zijn sterfbed.
Hierin aan te merken : de liefde van Benoit voor Mej. Pfotzer, de zangeres
van Chanson de :Fortunzo, en Benoit's verhouding tot zijne vrouw :
c zij was afgunstig op den bijval van den meester... En wanneer na den
bijval van een zijner grootsche werken Benoit tiaar huis keerde, vergezeld
soms van het heel orkest en van de koren die zijne ' palmen en zijne
kronen droegen, dan vond hij de handschriften van de nieuwe werken
die hij geschetst had, verscheurd, besmeurd, verbrand door haar die
Mevrouw Benoit was... Er kwam geene echtscheiding. Na eene poging
tot verzoening, die tot niets leidde, gingen de echtgenooten uiteen. » —
Tamelijk uitgebreid verslag van het 26' Nederlandsch Taal- en Letter.
kundig Congres te Nijmegen.
Germania, Augustus 1901.
In De vlanden der Germanen op het vasteland waarschuwt de
redactie de Vlamingen tegen . eerie zekere voorliefde voor de Tsjechen ».
Deze verbroederen met de Franschen en de Russen. c Het onbedekte
doelwit van Slaven en Franschen is het Duitsche rijk in Europa te verpletteren; dat dan ook terstond de Nederduitschers in Nederland en Belgie
te gronde gaan,,spreekt van zelf, zonder Duitschland zou Belgie, zooals,
reeds zoo dikwijls vroeger, terstond door Frankrijk ingelijfd worden.
Nu zit Boheme als een wig in Duitsch Midden-Europa en daarom streven
alle Duitschvijandiggezinden er naar dit Boheme, dat heden voor 2/5
door Duitschers en voor 3/5 door Tsjechen bewoond wordt, zuiver
Tsjechisch en Slavisch te maken. Wordt dit bereikt zoo hoopt men bij,
een naaste volkerenbotsing van Boheme uit, het Duitsche rijk in twee
te snijden, zoodat de Slaven van uit Boheme en de Franschen van nit de
Vogeezen ongeveer bij Frankfurt of Wiirzburg elkander de hand kunnen
reiken. » — In denzelfden geest is het artikel van D r Winterstein Einiges
fiber die Alideutsche- und Marzne-Ausstellung zu,Kassel im Maz 1901.
Hij doet zijn beklag c dass viele Viamen, in Unkenntnis der wahren
Sachlage, gegen uns Deutsche im Reich und Oesterreich Partei nehmen,
so bald unser Kampf gegen das Slaventum, wenigsten gegen Polen und
Tschechen in Frage komt. »
Drie bemerkingen : 1. De ' Vlamingen strijden voor het behoud
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hunner taal, daarom zijn ze riatuurlijk geneigd voor die volken die eeneri
taalstrijd te strijden hebben ; 2. De bestgezinde Vlamingen voor Duitschland, kunnen de wijze met goedkeuren waarop Pruisen het Poolsch tracht
te verdringen in de oostelijke provincien en het Deensch in NoordSleeswuck, 3. Wij, Katholieken, zien maar al te duidelijk dat het germaniseeren gepaard gaat met het protestantsch maken Los van Rome is bij
vele mannen de leuze in Polen even als in Bohemen. — Begin eener
studie van L. Wilser over Germaansche stiy1 en Durtsche kunst.
— September 190 t.
De redactie sluit zich aan big het beroep gedaan door de gevolmach.
tigden van de Zuid-Afrikaansche Republiek en van den Oranje Vrijstaat
aan den raad van , beheer van het Permanente Hof van Arbitrage te
's Gravenhage. e Thans, zoo luidt het beroep, nu de oorlog bijna twee
jaren heeft geduurd en het eind daarvan met is te voorzien anders dart
langs den weg dien de rnogendheden nog zoo korten tijd geleden hebben,
erkend als het meest afdoende en tevens het meest billijke middel om
d. 1. eene scheidsrechterlijke
internationale geschillen te beslissen
uitspraak
moet de wenschelijkheid van zoodanige vredelievende
beeindiging voor beide partijen steeds meer orden erkend. » Vervolg,
van L. Wilser's studie Germaansche styl en Durtsche kunst, waarin de
invloed der Arische volkstammen in Europa in 't hcht wordt gesteld. —
In dit nummer wordt ook vei slag gegeven van de zittingen, den 30 en
31 Oogst 11. te Leipzig gehouden door het Aldultsch Verbond. Men zou
er willen toekomen een tolvei bond te stichten onder de middeneuropeesche
landen en hoofdzakelijk tusschen Duitschland en Oostenrijk.
Vlaamsche Zanten. Augustus 1901.
Vorvolg van De Germaansche Godenleer en Onze Volksgebruikenen ons Bimeloof, en van De Hemellzchamen in het Volksgeloof. Vrouw
Weyn deelt berijmde Volksgebedekens mee op St. Blasius, op de doornen
Kroon en op Kerstdag.
Volkskunde, 1 4' jaarg., e -2 ' afl.
Nachtizi,rrie van D' Jos. Schrijnen. De wale vorm is nachtmare,
nachtmaar, samengesteld uit nacht en mare, Middel-Ned. mdre, AngelSaks. mara, Oud-Hoogd. mara, met de beteekenis van nachtspook, nachtbelemmerzng en afkomstig van den wortel mar, die zoowel in ons meren
. vastleggen, binden » als in marren «talmen, dralen » steekt. » — De
Sage van den hertog van Luxemburg, door D r M. Sabbe, naar aanleiding an het werk Die Sage vom Herzog von Luxemburg, van
Dr Anton Kippenbeig. — In Naar aanlezding van Vampyrsagen doet
J. D. C. te recht opmerken : Met het oog op de studie der letterkunde
is het te betreuren dat de uitslagen der folkloristische wetenschap nog
zoo zeer verstrooid liggen in tal van tijdschriften... Ware 't nog met
mogelijk een handboek samen te stellen waarin ten minste de meest
oorkomende dinged zouden opgenomen worden en verklaard. » A. De
Cock deelt het lieo j e mee van de drie tambours. G. J. Boekenoogen in
Nederlandsche Sp, ookjes en Vertelsels deelt mee Van den ondeugenden
jongen die in een ton gekuipt werd, /Lou zk aan 'n koamer veel geld
zeOrtelkoar.
kwam en jarimainfe
Christene School, i October 1901.
Te lezen in dit nummer het artikel Dc Volksonderw.iizer en het
Vlaamsch Hoag getyde (1902), waarin R. Gesquiere uiteenzet wat de
onderwijzers practisch doen kunnen in de lagere school voor het herdenken van den slag der Gulden Sporen.
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De Taalstrijd is ten achter. Wij ontvingen eerst onlangs het nummer
December 1900. Uit eene redevoering van prof. De Ceuleneer Over het
onderw.ijs in de gemeentescholen der stall Gent » wordt medegedeeld
wat betrek heeft op het tweetalig stelsel. Prof. De Ceuleneer meent dat
het onderwijs in de vreemde talen (in V1.-Belgie in 't Fransch) niet thuis
behoort op de lagere school. Alleszins zou men daarmee zoo vroeg niet
mogen beginnen als men nu doet. Hij zou willen _dat het onderwijs der,
tweede taal slechts met het vierde of vijfde schooljaar zou aanvangen.
« Men zou dan aan dit onderwijs een grooter getal uren kunnen besteden
dan het nu het geval is, en de kinderen moeten aanmoedigen om het
aanleeren van het Fransch in , de avond- en zondagscholen voort te zetten. »
Voorts wordt een stuk vertaald nit een opstel van M. A. Sluys, bestuurder van de Brusselsche Normaalschool, verschenen in de Manuel ge'ne'ral
de l' instruction primazre, van Parijs (n r i t, Nov. 1899). Daaruit knippen
wij : « Verstandelnke ontwikkeling in het Vlaamsche land is niet mogelijk
tenzij door middel van het Nederlandsch. De kinderen van de werklieden
en veldarbeiders, die enkel gedurende eenige jaren en zeer ongeregeld
naar de lagere school gaan kunnen er geen twee talen leeren. — Gustaaf
Segers deelt buzonderheden mede aangaande den taalstrijd in Bohemen
en Mahren.
Het Katholiek Onderwijs, Augustus-September 1901.
Te lezen in deze aflevering de rede van den Z. Eerw. Heer Corten,
directeur van Rolden, te Venlo gehouden op den Limburgschen Katholiekendag den 24 Mei 11., alsmede het vervoig van de studie : De opvoeding bij de oude Perzen.
Jong Dietschland, 4e jaarg.
Zooals naar gewoonte steekt er veel goeds in deze aflevering, werk
van jongeren die beloven. Van C. De Visschere een belangrijk artikel :
Grondvestini' der Bru:s.selsche Tooneelschool. Schrijver is niet erg kwaad
dat de Vlaamsche declamatieles niet' meer op het programma staat van
bet Conservatorium te Brussel, sands den dood van Emm. Hiel. Volgens
mij deed Gevaert eenvoudig wat de igezonde rede hem ingaf. Er bestaat
te Brussel eene vrije tooneelschool, waar jaarlijks, nu sedert jaar, van
6o tot 90 leerhngen ingeschreven zijn. De Staat zou die school moeten
aannemen, zegt De Visschere en de vroegere onderwvers tot bestendige
leeraars benoemen.
Worts in dit nummer aan te merken Hulde aan
het genie der christene toonkunst (Tinel). Een jezurt-toondichter
(Pater Assenmacher), de schoone studie van J. De Cock over De Genestet
en de beschouwingen van Am. Neckers Over het Zznnebeeld.
Tijdschrift v,an het Willems Fonds. Augustus 1901.
Gedachten over Vaderland en Vaderlandslzefde door Pol de Mont.
— Van kapitein Van der Veur, De vergrooting van het koninkrjk der
Nederlanden door de droogmaking der Zuzderzee. — Over gezondhezd
en zzekte, door Aug. Gittêe. Schrijver loopt niet hoog op met de kennis
der geneesheeren s in vele gevallen is de iieneeskunst geen wiskunst,
maar giskunSt.. Laten ,wij de ziekten voork omen, schruft hij, door sport,
beweging, versche lucht, water. Hij zou de, gezondheidsleer op het programma der Athenea willen geschreven zien. — De Denen in NoordSleeszvi/k, eene belangrijke studie van Aug. De Vreught, voortgezet
in het nummer van September. Na het verdrag .van Gastein in 1865
werd Sleeswijk bij Pruisen ingehjfd. Het noorden van Sleeswijk was
Deensch, en is het gebleven spijts alles wat nu sedert 35 jaar
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beproefd werd door de Pruisische regeering om de taal en den landaard uit te roeien. << Van welke zijde men ook de zaak beschouwe,
immer komt men tot hetzelfde besluit : het Deensch-nationale leven in
Noord-Sleeswijk loopt nog geen gevaar ».
— September 19o1.
De hanneknurt, schetsk'e van Lod. Scheltjens. — De nzeuwe Heer,
schets van Omer Wattez, zoo wat te boven op, zou dieper moeten uitgewerkt zip. — Eene Nederlandsche kolonze in Durtschland, namelijk bij
Wittenberg; in de 12 e eeuw wisten Albrecht De Beer en de aartsbisschop
van Maagdenburg, Wichmann, Vlaamsche en Hollandsche kolonisten
daarheen te lokken. . Hun Nederduitsch karakter hebben zij in sommige
.opzichten bewaard, ook in hunne taal. Ze ziju bedaaid, ernstig, omzichtig
en voor meuwigheden niet licht toegankelijk. Ook in de kleederdrachten
der beide seksen schijnt, althans in vroegeren tijd, het Hollandsch nog
,eenigszins door te schemeren... De geheele bevolking was van oudsher
vroom, zeer bijbelsch en bijzonder nijver, waaruit nogmaals haar Nederduitsch karakter blijkt. Tevens was zij erg bijgeloovig en deden allerlei
spookverhalen bij haar de ronde. By feesten gedraagt men zich deftig,
ons Hollandsch! Ten slotte wijzen nog verschillende plaatsnamen op de
Nederduitsche afkomst van de bevolking dezer streek, o. a. Niemeck
(Nijmegen), Brugge (Brugge), Mageln (Mechelen) enz.; maar in hoofdzaak
is zij nu natuurlijk Duitsch geworden..
De Vlaamse School, 1-g.
I° Over Peter Benoit, met eene afbeelding van zijn geboortehuis,
hebbende drie vensters en eene deur, een schuindak, een' schoorsteen, enz.
Verder komen 4 portretten voor, o. a. een doodenmasker. De schrijver
trekt eene lijn tusschen Benoit, Claus en Gezelle, als drie van diepe
overtuiging. Hendrik de Marez sluit met een koerende afscheidsgroet.
In n r 9 schetst Winkler-Prins den overledenen landschapschilder P. J. Mak
in mine . herinnerings-viezie v, met twee plaatjes. Beoordeeld wordt
Hans Mewling van James Neale . dat de famielie van de grote Brugse
meester herkomstig zou wezen uit Memenlynck bij Alkmaar. .
Handelingen der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent. Deel IV, 1' afl.
Twee mededeelingen van J. Vuylsteke over Het opschrzft van
het Gravenkasteel te Gent. Fris deelt oorkonden mede betreffende den
opstand van Gent tegen Philips den Goede (1450-53). Van denzelfden
Ware eene wederurtgave van het a Memorzeboek der stad Ghent
wettzg? Het antwoord luidt . dat eene heruitgave van het Menzorieboek
eene nuttelooze geld- en tijdverspelling zou wezen .. Nog in deze
aflevering van Fern. Donnet, Les derniers fiddles de Maria Stuart,
waarvan een grout ("eel zich kwamen vestigen te Antwerpen in afwachting
van betere tijden.
Durendal, Aollt 1901.
Eenige welgevoelde woorden ter gedachtenis van 'zaliger Jufvr.
Euphrasine Beernaert. . Comme Rosa Bonheur, elle a les graces de son
sexe, sans en avoir la faiblesse. Elle aime et exprime la poesie des frondaisons, des eaux calmes, des beaux couchants, sans jamais tomber dans
le sentimentalisme des M me Deshouilieres du paysage.
Les sites de notre pays qu'elle fut une des premieres a reveler, et
aussi une des plus ardentes a defendre... eurent toujours ses preferences..
— Deux Chaines (conte d'aujourd'hui) door Georges Delannoy. -- E. H.
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P. Cuylits bespreekt het jongste boek van Huysmans, Ste Lydwine deSchiedam. Ce livre n'aura pas la fortune de Fiorettz : d'être a la fois
le regal des delicats et l'eucologe des humbles. C'est un livre d'artiste
pour les artistes... Chez les q intellectuels sort et pour qui êcrit
Huysmans, ii n'est qu'une ceuvre pareille qui puisse produire quelque
fruit de conversion ou de perfection. — Nog te lezen in dit 'rummer,
La Ce'ramique grecque au Ilfusee du Cinquantenaire, door Camille
Gaspar en de vertaling van .Floretti door Arnold Goffin.
— Septembre 190,1.
E. H. H. Moeller\ wijdt eenige geestdriftige bladzijden aan zaliger
zuster Marie van het Heilig Hart, bekend om hare werken over de opvoeding der vrouw. — Van Jozef Janssens een belangrijk artikel : Introduction a un cours d'histozre de la peinture, voordracht gehouden in het
Hooger onderricht voor vrouwen te Antwerpen, Spijtig dat de plaats ons
Diet toelaat deze hier te ontleden.
La Federation artistique heeft zich in de nummers van Augustus
en September vooral bezig gehouden met eene beschouwing van het
Antwerpsch salon Die beoordeeling van Edmond ,Louis is veelzijdig,
rechtvaardig en vrij volledig. In dezelfde nummers, zoowel als in die van
Juli, vinden wij theoretische studien van de heeren Van Ryn als musicus,
Baes als plastisch kunstenaar, die doorloopend ooze opmerkzaamheid,
verdienen, geschreven met onpartijdigheid en' vaste overtuiging.
Revue de Fart chretien, 4 8 en 5' aflevering. Inhoud van n° 4. Eene
studie op Perugino, van J. Helbig, zich knoopende aan Broussole's
Jeunesse du Peruger. Men heeft tot heden toe' slechts weinig zekers
omtrent Perugino ontdekt; bijzonder is zijne jeugd onbekend. Vender
zegt Broussole : t A l'êpoque de la Haute-Renaissance, quand la civilisation paienne eut pênétrê tres profondêment dans tous les esprits, nulle
part, comme a Florence, on ne sut l'accommoder aussi-delicatement avec
les exigences de la culture religieuse et chretienne. Un parfum d'elegance
yattênue,la senteur malsaine des plus 6videntes turpitudes..
Bravo !
Na Vasari is er met veel voor Perugino gedaan. Veel e, conjectures
et fictions zegt Helbig terecht. Men geeft de afbeelding van Sta Maria
Maddalena di Pazzi, eene groote kruisigingstryptiek. - Cloquet vcrvolgt
zijne Decoration archztectonzque (in 4 en 5). — Van Sta vlaria Antigua
te Rome wordt de muurschildering door Gerspach beschreven. — In
aflev. 5, bl. 361, geeft fames Weale eene beschrijving der t Kroning van
0. L. V.., geschilderd door Albrecht Cornelis omtrent [517 en ‘erhaalt
dan hoe Cornelis dit werk besteld kreeg door de gilde der vollers, van
de kerk van St. Jacobus te Brugge. In 2 jaren moest het gereed zijn.
Maar meester Cornelis voldeed met aan de afspraak. Hid had -het werk
aan een anderen man opgedragen en werd veroordeeld. l: iii had herhaaldelijk met de rechtbank te doen. Men kent van meester Cornelis Been
andere schilderij. Zijne vrouw heette Ghezelle.
Op bl. 365, niet 265 (5) bespreekt John Bilson het aloude theina ^ an
den oorsprong der gotische bouwkunst : De eerste spitsboogvensters
Engeland e (getrokken nit Journal of - the Royal Instztuto of/ British
Architects VI, 289).
Lefevre-Pontalis wil hebben dat alleen in 'Ile-de-France het eerste
spitsboogvenster is ontdekt en dat Viollet-le-Duc gemist heeft.
De sChrijver bestudeert de kerk van Durham en geeft zeer belangrijke
technische en historische,wenken. Overigens blijft de vraag, door wren
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waar de oudste spitsboog is gemetseld, nog steeds een us sub judice.
Het komt er ook weimg op aan ! De Franschen denken gaarne aan
Normandid en S. Denis, de Duitschers aan Frankischen oorsprong, de
Engelschen aan hun eigen land. Het zij !
Revue sociale catholique, 1er Septembre 1901.
Slot van E. Vliebergh's monographie van de Raiffeisenkas van
Rillaer. De economische en zedelijke invloed der has is zeer - treffend,
alsmede dit feit dat het grootste getal uitleeningen toegestaan werden
aan landbouwwerklieden : op 191 ontleeners waren er 81 landbouwwerklieden, 71 landbouwers en 32 personen die een ander beroep uitoefenen.
— Octobre 1901.
Belangrijk artikel van Arthur Verhaegen over de tuchtvoorschriften
in de bijzonderste parlementen. Schrijver vat ze als volgt samen Le
lecteur l'aura remarque, les mesures disciplinaires sont les plus doucesen Autriche et en Espagne.
Le Reichstag allemand a confere au president, depuis quelques
annees, le droit d'exclure de la séance le membre qui trouble gravement
l'ordre. Toutefois celui-ci peut en appeler au Reichstag qui se prononce
sans debat sur la question... Outre le rappel a l'ordre et la rêprimande,
le peuple anglais accepte la presence d'un sergent d'armes dans l'enceinte
legislative, l'emprisonnement, la mise a l'amende, l'exclusion temporaire
et meme l'exclusion definitive des membres recalcitrants ou juges indignes.
Aux Etats-Unis, le droit d'exclusion ne peut etre applique que du consentement des deux tiers des membres de la Chambre... En Italie de
meme qu'en France, c'est la chambre qui vote l'exclusion ou la censure
du depute qui a gravement contrevenu au reglement. Ce vote a lieu par
assis et leve, sans discussion 111 amendement. La Chambre peut ainsi etre
consultee par le president, meme en cas de tumulte
Neerlandia, Augustus 1901,
Uit Aankweekzng van gezond nationalzteitsgevoel, door Dr A. W.
Van Geer, knippen wij : . Doch m. i. is een zaak bovenal, noodig, namelijk onze Z.-Afrikaansche broeders te gemoet te komen in de spelling.
Ik stel mij geen partij in de eischen _ler nieuw-spellers, doch dit staat bij
mij vast na menig gesprek met Dr Mansvelt, den gewezen superintendent
van het lager onderwijs in Transvaal, dat wij afstand moeten doen van
het onderscheid in geslacht van zaaknamen (behalve het onzijdig geslacht)
en dat wij de dubbele ee en oo en het onderscheid tusschen ez en ij moeten
laten varen. Een Afrikaner kan onze taal goed leeren schrijven behalve
op deze punten en rekent men hem dit als fouten aan, die een beschaafd
man of vrouw niet mag maken, zoo gebruikt hij liever de Engelsche
taal. Is dit nu van onzen kant zulk een groot offer ? Of wordt het niet
meer dan tijd dat ook wij breken met een gewoonte, waarvan het aan
leeren alleen een m. niet te verdedigen aantal uren aan onze kinderen
kost.. — Wij zouden wel willen weten wie, in dit nummer,, de notice
geschreven heeft over zaliger Hilda Ram. Schrijver beweert dat zij
den vijfjaarlijkschen prijs verwierf met haar eerste Klaverken, van
Wonderland schijnt hij niets te weten, van hare novellen en schetsen
kent hij enkel Slachtoffers voor Transvaal, waarvan hij ook niet schijnt
te weten dat het verscheen in Dietsche Warande en 1?elfort en daarna
overgedrukt werd in Flandria' s Novellen Bzblzotheek. Op zijne beoordeeling ook is een en ander aan te merken.
— September 1901.
Uit een artikel Grooter Holland van J. Rasch, dat overigens veel
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goeds bevat, knippen wij dit minder goede : ..< Wat moet de Nederlander
die niet uitgeweken is doen als ltd van 't Algemeen Nederlandsch Verbond
en... wat moet hij niet doen?
Nzet tijd verbeuzelen met spellingskwesties, nzet ijveren voor algeheele
taalzuiveringen, met zijn handelsvrienden in het buitenland ontstemmen
door ze een .ffollandschen brief te schrijven, het is toch een beleefdheid
iemand in zijn moedertaal aan te spreken even als het een beleefdheid is
een vreemde met diens Volkshed te begroeten.
.Nzet een wetenschappelijk werk in` het Hollandsch schrijven waardoor het door weinige buitenlanders, maar in een vreemde taal opdat het
door veel buitenlanders gelezen worth...
De Katholieke Qids, September 1901.
Slot van het artikel Het oordeel der nzeuweren over Schaepman als
dzchter. — Te lezen De Tempelberg Moriah naar Karl Schnabl, kapelaan
in het Johannitenhospitaal te Jerusalem. --Vervolg van Hein De Jong's
In den maconnzeken ban.
— October 1901.
De schrijver van JoUrnalzstzek zou gaarne de journalistiek georganiseerd zien zooals het onderwijs en de rechtspraak georganiseerd zijn,
met scholen en diplomas voor wie journalist worden evil. Een journalistieke doctorstitel zou als voorwaarde moeten gLsteld worden voor het
verrichten van persarbeid. En berrierk wel dat schrijver dit zou willen
ingencht zien van staatswege! Voorts zou de Staat zedelijke waarborgen
moeten eischen van de dagbladschrijvers.
Er wordt ons niet gezegd of de opstellers — niet doctors —, en of
de directeurs die artikelen van niet doctors zouden ontvangen, met geldboete of gevang zouden gesttaft worden !
Nederlandsche Spectator. Nr 31.
« Een woord van eerbied . voor Jan ten Brink's talent. Een bericht
over Nyhoft's Democratze en Adam van Vianen's Modelles Artzficielles, enz. (1650).
—N°8 32-40.
C. Hofstede de Groot schrijft in 32 een artikel over Gerrit Don
en de schilders van Zijnen tijd, ter gelegenheid van een daarover uitgegeven
proefschrift van W. Mar tin. Ook is het de moeite waard op te teekenen
dat de bekende Wolfgang onze aandacht trekt op eenige Zweedsche
romans : Selma Lagerlof, De Koninginne van Kungahalle, 'Ragschild,
door Wilma Lindhe, enz I i 33 geeft Rouffaer een overzicht der Kunst
urt , Nederlandsch Indie. Joh Dysennk geeft in n° 34 en 35 bijzonderheden
over Betje Wolff en hare dile zwagers en Van Nouhuys warmt in 34
Douwes Dekker nog eens op. Weismann komt nog eens op zijne 0dachte over het restaureeren van monumenten terug, hij wil restauratie
meer begiensd zien. In 36 komen berichten over het Taalcongres voor.
In 37 komt De Vlaamsche School en het opstel over P. De Mak, den
(< gevoeligen natuurschilder », van Winkler. In 38 komt Dyserinck nog
eens op Betje Wolffs Zenuwplaag terug. In 39 wijdt Antonio Pasquinelli,
nit Rome, een belangrijk artikel aan het Forum Romanum. In 4o komt
een vertaling voor uit The Artist bevattende eene merkwaardige /Vergelijking tusschen Baluschek, den menigmaal keurarmen teekenaar en
Brandenburg, den gebrekkigen kolorist. Wat er verder in den Artist
wordt gefilosofeerd moge dat tijdschrift zelf verantwoorden.
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De Hollandsche Revue, 25 Juli. Het nummer opent (na . zomer »
op Steen geteekend door Veldheer) met Het goed- recht der vrzizinnige
demokraten, en eenig natuurwetenschappelijk nieuws, De bewegzng der
kerkelijke organzsatie, enz., alsmede een Karakterschets van Neerland' s
grootste ijmker, of bijenteler, met een aantal platen. Als boek van
de maand wordt Tolstoi's Naar is uitkomst besproken Indien er
uitkomst is voor de maatschappij y is het er eene die tot heden niet is
aangewend . dat men zich onttrekt aan den militairen dienst_
Hiertoe
moet ieder meewerken zegt T. De vertaler is de heer Stokvis.
— 25 Augustus 1 9 0I.
De karakterschets is gewijd aan A. S. Talma, het nieuw gekozen
karrierlid voor het distrikt Tietjerksteradeel, dat den socialistischen leider
Troelstra bij de verkiezingen van Juni 11. heeft does vallen. Als boek van
de maand De tuberculose als volksziekte en hoe zij kan worden bestreden,
door Dr S. A. Knopf.
— 25 September 1901.

De portretten van j- Mac Kinley, President Roosevelt, t Dr. von
Miguel, Constans, den door Frankrijk uit Constantinopel teruggeroepen
gezant, Victorien Sardou, Jules Claretie en Taco de Beer. — Op het
Taal- en letterkundig Congres te Nijmegen werd door Taco de Beer
eene rede gehouden, Twat willen de modernen. Hier vinden wij een
broksken uit den officieelen tekst daarvan, en nog al veel is daarop aan
te merken van katholiek standpunt. — De karakterschets heeft het ditmaal over G. P. Rouffaer die in de Encyclopedic van Nederlandsch Indie
het artikel schreef over de kunst in Indie en in 19oo en 19ot de Indische
battikkunst, vooral die op Java, en het weven in Indie behandelde.
Boek van de maand Tragzsche levens, door Jeanne Reyneke van Stuwe,
die vergeleken wordt met Anna Lohman en Marie Marx-Koning. Het
werk van Anna Lohman en Marie Marx-Komng is tot kunst verwerkt
ezgen verdriet, en in de boeken van Jeanne Reyneke van Stuwe vinden
we het laden- en verdrietleven van uit haar verbeelding geschapen of van
uit de maatschappij rond haar geobserveerde personen. Van het boek
wordt er gezegd : s Er is vooruitgang, zelfs groote vooruitgang dit
namelijk op haar eersten roman Hartstocht, die nochtans meer opzien
baarde, minder om de kunst, dan wel om het ruw zinnelijke door eene
vrouw beschreven.
Chronica over staatkunde en letteren, van Dr SCHAEPMAN.
— 7 September 1901.

Bij de laatste herstemmingen in Nederland hebben, naar openlijk is
verklaard, niet weinig katholieke ,kiezers hun stem gegeven aan den
socialistischen candidaat tegenover zijn liberalen tegenstrever. Ziehier hoe
Mgr Schaepman deze tactiek beoordeelt Een beginsel beheerscht voor
mid alles. Het pauselijk woord nulla conjunctio is ook hier beslissend.
Waarom? Hier is openhartigheid strenge plicht.
Alle uiterste partijen hebben een bedwelmende en onweerstaanbare
aantrekkelijkheid. Hoe verder zij gaan, hoe verder zij meeslepen en hoe
grooter haar sleepkracht wordt. Het absolute, het onvoorwaardelijk stellige, het : (~zij zult zijn als Goden is- voor den mensch de verleiding
die de rede en het geweten, die de vrijheid doodt.
Nu is de sociaal-democratie niets wanneer zij niet, is de partij van
bet absolute. Zegt men ; de partij van de absolute belofte, ik neem de
wijziging aan. Maar zij wijzigt niets aan de zaak. Geen enkele partij durft
het absolute geluk beloven. Ook de liberale partij, al meent zij alles ,voor
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den mensch te vermogen door den mensch, belooft geen paradijs. Aileen
de sociaal-democratische. Vandaar haar Evangelie der ontevredenheid,
vandaar haar : alles of niets.
Tegenover deze absolute 'belofte van volkomen aardsch geluk staat
het Christendom met zijn verheven leer van : zonde, ellende, dood. De
christene prediker kan op deze arme wereld voorspellen een zegepraal
der gerechtigheid, die zegepraal is nooit volkomen. Steeds moet hij de
strenge herinnering herhalen : c de armen hebt gij altijd bij U .; wegcijferen
kon hij nooit deze drie : zonde, ellende, dood.
Maar nu heeft in deze arme wereld het, zinnelijk geluk een groote
aantrekkehjkheid, vooral voor hen bij wie de zinnelijke nood het grootste
deel van het zinnelijk leven is. Het Christendom heeft tegen de sociaal,democratie een harden strijd te strijden, daar deze zijn Volste en volstrekte
tegenstelling is. Het kan en mag op straffe van logen dat zinnelijk geluk
niet beloven, onvooywaardelijk en ongemengd. Het moet met brekend
harte zien dat de scharen zich laten verleiden door dien geluksdroom,
zoo verbijsterend en zoo ledig toch.
En nu zou men om redenen van tactiek de christenen aansporen met
den sociaal-democraat het krijgspad op te gaan? Fret is toch gewaagd spel...
Ik word allerminst bezield door socialistenvrees, maar juist daarom
wil ik open, harden strijd. c Nulla conjonctio .. Iedere toenadering onzerzijds is een , naderen tot den afgrond. .

De Katholiek, Aug.-Sept.
Th. van H.00gstraten, P. C. Hooft (vervolg en slot), waarin getoond
,wordt hoe de classische Hooft toch eigenlijk den 'geest van het classische
treurspel niet wist na te bootsen. Zijne treurspelen dragen slechts heidensche n am en. Moge ook Dorilla eene uitzondering zijn; met haar
c fijn gevoel . om ongekunsteld haren minnaar op een afstand te houden.
Floris V is in Geeraart van Felsen lang geene tragische persoonlijk,heid, ook is het stuk geen treurspel. Ook voor het komische had
Hooft geen talent, en.Baeto staat nog lager dan Geeraart van Velsen,
al is de hoofdpersoon ook weder eene navolging, namelijk de e Pius
Aeneas .. Doch, zegt de schrijver, c Dante heeft de ellende der ballingschap met forscher kracht geteekend dan Hooft in 13aeto ».
Over bouwkunst. Hij meent dat er
—Jan,Klfschrijtek(I)
eene nieuwe architectuur in aantocht is, waarin de uiterlijke vormen
-eens gebouws , niet beantwoorden aan de innerlijke samenstelling, zoo
-ze1N dat soms de bouwmethode de goede verlichting van eene ruimte
belemmert, ofschoon Cuypers het beginsel herstelde dat de bouwkunst
aan de wetten der logica is gebonden.
De Gids, September 1901.
Van de prinses met de blauwe haren, fantaisie van Louis Couperus.
— Over Multatuli's dienstjaren, door C. Th. van Deventer. Officieele
bescheeden, betreffende den dienst van Multatuli als Oost-Indische ambtenaar, werden verleden jaar uttgegeven door P. M. L. De Bruyn-Prince,
Schrijver besluit c dat de officieele bescheeden beslist gunstig zijn voor
de reputatie van Multatuli als Indisch amb'tenaar ». — In Ons vesting-stelsel verdedigt C. D. H. Schneider deze stelling dat c vereenvoudiging
van ons (Nederlandsch) vestingstelling in het welbegrepen belang van
het land zeer gewenscht moet worden geacht, vermits een meer geconcentreerd vestingstelsel aanzienlijke voordeelen voor de landdefensie zal
opleveren .. — In Hervormde Woord'en s toont Stellwagen aan hoeveel
'wborden en uitdrukkingen de Nederlandsche taalschat te danker heeft
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aan het katholicisme en het protestantisme. — De Hollandsche taal en
_het onderwifs in Zuzd-Afrika, van 1874 tot October 1899, door N. Mansvelt. — School en Spel, door J. C. G. Grose. . Schrijver meent dat het
spel op zijn Engelsch in de scholen niet genoeg gewaardeerd wordt.
. Ordeoefeningen en gymnastiek staan... achter bij het Engelsche spel.
Bij de eerste zijn de bewegingen strikt voorgeschreven en laten weinig
speling voor individueele uiting; bij het laatste rust een zekere verantwoordelijkheid op elk speler, er hangt veel van zijn initiatief af ; terwijl
bovendien alle spieren geoefend worden in de open lucht.»
— October , 190T.
Veel geschiedenis in dit Octobernummer : slot van Byvancks Faderlandsche Geschzedenisstudies. Dorus' droefhezd. Weldra zullen de
beide slotdeelen der e Brieven en Gedenkschriften van C. K. Van Mogendorp in druk verschijnen.De uitgever van het werk, Graaf van Hogendorp,
kleinzoon van den staatsman, heeft als inleiding daarvoor eene beschouwing gegeven van zijn grootvader, die hier medegedeeld wordt onder
den titel : Gysbrecht Karel van Hogendorp. — Als vervolg hierop
Uzt de gehezme Aanteekeningen », van G. K. van Hogendorp, met
Ook nog Het
inleiding en toelichtingen van Dr W. G. C. Byvanck.
Dagboek van Van Hardenbroek door Dr H. T. Colenbrander. Voorts
nog in dit nurnmer : Na den slag, door Mr J. Limburg. e Waarom vraagt
-schrijver, stemden ditmaal op de candidaten van de kerkelijken, of —
want dit is met te vergeten — van de sociaal-democraten velen, die
vroeger optrokken onder de vanen van het liberalisme? ... Die hoofdoorzaak is veeleer dat de voormahge liberale partij bij velen het vertrouwen heeft verloren door de houding, die zij ten aanzien van het
kiesrecht heeft aangenomen. Schrijver meent dat de scheiding in de
Nederlandsche liberale partij (stichting van den vnjzinnig-democratischen
bond) e zal in de toekomst heilzaam werken voor het politieke leven in
Nederland ». Wat het nieuw ministerie betreft, de onderwijs-vraag is de
eenigste, volgens schrijver, waaromheen de kerkelijke meerderheid zich
als een eenheid weet te groepeeren. Eens die vraag opgelost dan moet
met rassche schreden het tijdstip naderen, waarop de kerketijke coalitie
haar ontbinding tegemoet gaat ». — Prof. C. Winkler bespreekt Bet
hooger onderwijs in de geneeskunde in Nederland. In deze laatste jaren
werden meerdere leerstoelen in de geneeskunde door Duitsche geneesheeren vervuld, omdat gedurende een reeds vrij langen tijd het aantal
Nederlanders, geschikt en bevoegd om een universitairen leerstoel in de
geneeskunde te aanvaarden, niet voldoende was. Voor ooze taal, voor
onze zelfstandigheid en voor ooze beteekenis als wetenschappelijke school
i is het geenszins onverschillig dat de artsenscholen in handen van vreemdelingen overgaan, meent schrijver.
Wat staat er te doen. e Het Hooger Onderwijs in geneeskunde is
uit zijne voegen gerukt, toen het ondergeschikt werd gemaakt aan het
leveren van practische artsen met voile bevoegdheid... Men staat voor
den feitelijken toestand, dat wij hebben hier artsenijscholen die goed zijn
voor de behoeften. Eene universitaire school heeft men niet. »
Schrijver zou willen dat men uit eene der thans bestaande artsenscholen eene Universitaire school make waartoe de toegang zou geopend
worden door het eindexamen der hoogere burgerschool met een aanvullingsexamen in het Latijn of door het eindexamen B. van het gymnasium.
Voorts moet de toekomstige doctor medecinze, chirurgi of obstetric te
,artis candidaatsexamen in philosophie hebben gedaan, wil hij tot de
engere medische universitaire studien worden toegelaten. Dat kan in
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5 halve jaren. Daarna komen 4 halve jaren voor studien der anatomier
physiologie, histologie, algemeene pathologie en pathologische anatomie,
die reeds voor het candidaats-examen begirt. Daarna weder vier .halve
jaren, voor studies in pathologische anatomie, hygiene en in die der
verschillende krinieken. Na het doctoraal examen / mogen de speciale doctoraten' wederkeeren, die verkregen wörden door het schrijven eerier
dissertatie en het verdedigen van stellingen. Het recht om speciale praktijk
uit, te oefenen (zich als specialist in een 'of an,der vak te vestigen) valt uitsluitend aan hen ten deel, die den specialen doctorstitel hebben. —
Verzen van Helene Lapidoth-,Swarth.,In de letterkundige kroniek wordt
het eerste deel van Potgieter's Brieven aan Ed. Busken Huet behandeld.
Noord en Zuid, n° 3-to.
Elk nummer biedt belangrijks voor wel voorbereide leeraren van het
middelbaar onderwijs, Oijk dit vooral in Noord-Nederland bestaat. Doch
ook menig artikel is voor Eelgische leeraren, met minder voorbereiding,
nuttig en verheffend. In 7 vinden wij b. v. eene uitmuntende studie over
den dichter A. Bogaers, met afbeelding; verder, Van'Worp, De Windhandel op het tooneel: cRuim 6o printen en kaarten tooneelstukken,
enz. die den windhandel tot onderwerp hebben, zijn, reeds in 1720
verzameld a, wel zonder groote waarde, doch nuttig als'zedengeschiedenissen. Langendijk's Wzndhandelaars munt uit. In nr 9 kan men met
vrucht Klasszek en Romantzek van J. Prinseri J. L. lezen, waarin Breero
4: zoowel kiassiek als , romantiek wordt geheeten. N r io bevat eene
afbrekende studie voor de (wat vergaarde) Roos van Dakama, door
Kummer, . een overzicht van tudschriften, eene schets van J. ten Brink
en menige practische les voor onderwuzers.
Van Onzen Tijd. — September 1901.
Th. Molkenboer bespreekt het boek van pater Nieuwbarn, Leven
en, werken pann Fra Angelzco, dat hij een alleszins verblijdend teeken
des tijds noemt a. Hij komt op tegen de heerschende meening van vele
geestelijken voor wie, zegt hij, de Keulsche dom en Raphael's schilderijen
de voornaamste monumenten uit de geheele kunstgeschiedenis zijn. c De
Keulsche Dom is 'onder de kathedralen misschien de grootste, of een er
van, maar zeker met de fraaiste, zeker niet de 'meest origineele. Hij geeft
met de gothiek in haar hoogsten bloei, hij staat niet op den bodem waar
de gothiek, de echte geboren werd.
DeNotre-Dame van Parijs is majestueuzer, de kathedraal van Chartres
is plechtiger, Rheims is veel rijker, Straatsburg heel wat mooier.
En Raphael is geenszins de groote onder de Italiaansche schilders.
De dertiend'eeuwers waren oneindig pieuzer en dieper, de quattrocentesten gevoeliger, Botticelli is veel gracieuzer, Michel Angelo veel
grootscher, Titiaan en vooral Veronese zijn veel schooner van kleur.
Jong Holland.
Ons werden 2 nummers van dit tijdschrift toegezonden dat met Juli
11. zijn 2" jaargang is begonnen. In het prospectus lezen we dat voor-namelijk zal zijn het stieven van deze periodiek te worden het orgaan van
Nederland's jonge kunstenaars, van alle jongeren, die, zoowel in Noordals in Zuid-Nederland ernstig werken tot den bloei onder kunst a.
Jong werk in deze twee nummers. In dat van Juli willen wij enkel
aanstippen het artikeltje Over Jan Toorop van Just van Beerstraten dat
eindigt met den volgenden zin Indien wij,'NederlanderS, meer gevoel
konden krijgen voor het decoratieve,, voor de gracie der lijn, hoe zou dan,
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onze kunst oppermachtig worden! Ach, mocht ons yolk eens in staat zijn
een man voort te brengen, die de kleuren-kracht van een Rembrandt
paarde aan de lijnengracie van een Toorop. » — Naar aanleiding van
C. H. Costers Een voorttooekerend kwaad op het gebzed der toonkunst,
wordt door Joh. S. Brandts Buys fel opgekomen tegen « de verrotting
in de beoordeeling op muziekaal gebied... Het cinisme waarmee journalisten die van rnuziek niet meer begrip hebben dan een schoenborstel,
zich een oordeel aan te matigen wagen, is ondraaglijk ». _
In de aflevering van I s September een artikel van E. P. Raest over
Toekomst-litteratuur. Schrijver, 't schijnt een yolbloed socialist te zijn,
die verloren heeft de moraal en de levensleer van deze burgersmaatschappij
(een maatschappij van onrecht en gewelddadigheid, zoo hij zegt) voorspelt
eene proletarische letterkunde. Wat die eigenlijk zijn zal hebben wij uit
zijn ,artikel niet kunnen opmaken.
De Arbeid, 3 e jaarg. afl. 1 i.
In Wrakke van T. H. Leonhard is 't levee in de groote ijzersmederij
niet slecht geschetst. — Vervolg van L. Baekelman's lliarzeken van
Nijmegen. Albert Rehm bespreekt breedvoerig in deze en de volgende
aflevering Il Fuoco van G. d'Annunzio dat hij zeer hoog, te hoog meenen
wij, schat. iiij bekent nochtans dat het in zedêlijk opzicht niet al te pluis
is. Zeker, er zijn weinig boeken, toegankelijker voor zooveel kwaadwilligeglimlachjes en achterrugsche zinspelingen als dit : het is een Heidelberger
vat van den historien scandaleux, rijk als de mijnen van Golconda en
ruim als de broek van Chasse ; het is meer dan dat, het is een rijstebrijberg voor 6quivoquisten met een achterland vol glimmende sensueele
likkebaardigheden... . Waar schrijver het heeft over d'Annunzio's stijl
vindt hij gelegenheid om den stijl van Van Deyssel te bespreken. e Wat
is en vooral wat was Van Deyssel? Ik geloof hem, kort en juist... te
kunnen kenschetsen als bij uitmuntendheid de parodoxist, de uitbundige,
maar dan... soms tot in de hoogste crisis, tot in het vormlooze. -0
— Aflevering 12.
Slot van Viet. De Meyere's Het bloedende hart van Daneelken en
van Baekelman's Marieken van Nijmegen. — Henri Borel's De laatste
Incarnatze wordt door Fr. Hulleman fel afgebroken.
Vragen van den Dag. — September 1901.
In deze en de volgende aflevering Eenige bladzijden uit de geschie..
denis van het ontstaan van groote kapitalen. De opkomst van het huis
.Rotschild, naar een artikel van R. Ehrenberg in de Deutsche Rundschau.
— Dr H. Blenck schetst De opkomst van Rotterdam als wereldhaven®
De volgende getallen zijn leerrijk.
Toeneming van bet scheepvaartverkeer 1889-1899:
Havre
i25;1 0/0
Rotterdam
7,1 or
68,9
Londen
Antwerpen
16,4
61,5
Liverpool
12,1
Hamburg
Cardiff
Bremen
42,4
59
Glasgow
Amsterdam
27,2
29,4
12,2
Hull
20,7
1
Duinkerken
Van H. Tiesing een schets uit de oude Drentsche toestanden : Over
weven en spinnen op het platteland in vroeger tad. — P. J. BruinePloos van Amstel wil geen kwaad hooren van de trusts. De trusts, zoo
luidt zijne thesis, zijn een zegen voor het land. Mocht het altijd waar zijn L
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— October 1901.
Te lezen het artikel van Dr R. G. Rykens : De ziekte en liidensgeschzedenis van Heinrich Heine. De dichter leed aan eene zenuwziekte.
Hier en daar wordt wel eens beweerd , dat hij, door zijne ongebonden
levenswijze daarvan zelf de schuld was. . Hiermede, meent schrijver,
doet men aan de nagedachtenis van Heine een groot onrecht. Want het
is allerminst bewezen, dat de uitspattingen, waaraan' Heine zich schuldig
maakte, van eenigen‘ invloed geweest zip. op het ontstaan van zijn ziekte;
daarentegen is het niet onwaarschijnlijk, dat , deze uitspattingen,, gevoegd
bij de menigvuldige gemoedsbewegingen, die den dichter gedurende zijn
loopbaan cloorstond, op het beloop der ziekte ongunstig hebben ingewerkt, » . Nergens, in de litteratuur, zoo luidt het slot van 't artikel, is
een tweede voorbeeld te vinden van zulk' een arbeidskracht onder zulke
ikwaleri i.—A. J.Servaas van Rooyen, onderzoekt wat Maerlant's houding
was, volgens zijn Wapene-Wfartyn, tegenover de Vragen van den Dag,
van zip tijd. Hij besluit dat de som zijner redeneeringen in vele opzichten
nu nog gangbaar is « al moet ons de verzuchting van het hart, dat helaas
een zestal eeuwen nog zoo weinig verandering heeft gebracht. » — Nog
in , dit nummer William 'Mac Kinley en _zijne staatkundzke loojbbaan.
4 net door beeldspraak, noeh, door anecdoten, evenmin door zijne tegenstanders of te breken trachtte hij invloed uit te oefenen, maar vooral door
het begripsvermogen zijner hoorders te vatten en zich daarnaar te accom9deeren, west hij een weinig ontwikkeld publiek te overtuigen... Gedurende den verkiezingsstrijd van 1894' reisde hij o. a. rond door 18 staten
der Ume en hield gedurende 8 weken 367 redevoeringen, d. i. gemiddeld
7 per dag, welke van to minuten tot een uur lang duurden. Eens heeft
hid in een eetmaal 17 speechs gehouden... Zijn politiek beleid was zeker
met' ongelukkig, en onder zijn bestuur ging de Republiek vooruit. Doch
een politiek leader, een zelfstandig heerschend staatsman was hij niet. Hij
dreef meer op de partijen dan dat hij zelf stuurde ».
Ons Tijdschrift, 1901, , nr VII.
Een zeer waardeerend artikel over wijlen prof. Dr B. Spruyt, door

N. Mansvelt.
— N r VIII.
Ter gedachtenis van zaliger Mevrouw Kruger, met een schoon portret. Door onze bladen gingen vele historiekens over Tante Sanna om
'haar eenvoudige levenswijze te doen uitschijnen. Eenvoudig was ze, maar
we' vernemen hier dat die anecdoten toch wel ten grooten deele verzon-nen zijn. . Rechte Boeren betitelden haar met den naam van ou-juffrouw
Kruger en zij dachten er niet aan haar zoo gemeenzaam toe te spreken
(Tante Sanna) evenmin als zij tot den Staatspresident c-Oom Paul » zouden
zeggen. Trouwens van , de vreemdelingen, die haar nu beschrijven, zullen
maar weinigen haar gesproken hebben... z
Das litterarische Echo, September 1901, O r 23.
Kurt Walter Goldschmidt behandelt de bijzonderste moderne schrijvers van Schlesien : Gerhart Hauptmann en diens broeder Carl, Conrad
Alberti, Felix Dahn, Otto Julius Bierbaum en Ernst von Wolzogen. —
In dit nummer nog een zeer waardeerend artikel over Wilhelm Raabe
door Albert Warneke.
— Nr 24.
Poritzky stelt vast dat tot hiertoe in de letterkunde zoo weinig
aan kmderpsychologie werd gedaan. Boeken voor kinderen bestaan er wel,
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•over kinderen bijna niet. De reden hiervan, meent schrijver, is in de
letterkunde dezelfde als voor de schilderkunst : . Es ist eben bedeutend
leichter, einen scharf ausgepragten Charakter mit markanten Gesichtslinien in Wort and Bild festzuhalten, als ein Wesen das noch all er typischen Konturen bar ist .. Sedert eenige jaren is er toch beternis op dat
gebied.— Slot van Goldtschmidt's studie overSchlesischeschrijvers.Worden
behandeld : Elsbeth Meyer-Forster, Felix Hollander, Herman Stehr enz.
Van Philo vom Walde (een duiknaam voor Johannes Reinelt), katholieke
leeraar te Neisze en Schlestsche dialektdichter, wordt veel goed gezegd.
« Eine sympathische Erscheinung wie man sie selten findet .. In een
artikel over de jongere Turksche letterkunde zegt Dr. Schroder dat het
letterkundig leven onder de asch gloeit. Men is verveerd van de censuur.
De Turksche geletterde jeugd leest veel Fransche boeken. Duitsche zijn
bijna onbekend.
— October 19or.
Wo stehen wzr, van Otto Julius Bierbaum. De theater staat in
Duitschland voor 't oogenblik op den voorgrond, alhoewel er zeer weinig
eigenlijke dramatische elementen zijn. Men ziet nu . bonte theaters a,
Ueberbrettzn tot stand komen waar lyriek voorgedragen wordt. Is er
Been gevaar dat dichters die voor zoo'n theater schrijven geneigd zijn
tengeltangelarij te leveren? Schrijver meent het niet ; maar in dit zelfde
nummer wordt een artikel overgenomen van de ..E67nzsche Zeztung waarm
die vraag met ja beantwoord wordt. . Ein Sieg also des Ten geltangels,
nicht der Litteratur ..

Zeitschrift fur christliche kunst 5-7. — In de eerste plaats
noemen wt.) eene groote studie van G. Hager, te Munchen, die zich over
vier afleveringen uitstrekt : Zur Geschzchte der abendldndischen Klosterztnlage, met zeven afbeeldingen. De schrijver verdeelt zijn werk in : I.
De tijd van H. Benedictus tot aan het einde der . gotische periode. . 2.
De eeuwen van i< Renaissance . en . Barok .. Hij neemt aan dat Benedictus (t 543) het klooster op Monte Cassino celachtig (claustral) ingericht heeft en wijst aan hoe practisch de verdere inrichting was. Hierop
volgt St. Gallen om 820, ten- derde Fontanella (bl. 141, vlgg.), ten vierde
de Cluniacenser-kloosters (waarvan men de bouwregelen kan bestudeeren
in de Monum. Germ. histor., Scriptores XI, bl. 516. Op bl. 17o van
het tijdschrift komt een platte grond voor, geheel verscheiden van vroeger
bekend gemaakte afbeeldingen. Hirsau en Albirsbach volgen. Ten slotte
treft men eene beschouwing over de Mariakapellen ; hoe deze in de Cluniacenser-kloosters in den regel hare vaste plaats hadden aan de oostzijdevan het kloosterpand, enz.
Verder vindt men in deze afleveringen nog eene verhandeling van.
Honsel over gotische vormen in de goudsmeekunst (b. v. van het hoog.
waardig), met een aantal schetsen, op bl. 13o, een vervolg van Zwitsersche
glasschildering (zie d. XII, 301-318), bijdragen van Schniitgen over
moderne kunstwerken (Jutfaas, kapel te Keulen). In 6 komt voor : Al t niederlandisches Genial de, voorstellende verschillende voorvallen
betrekkelijk St. Augustinus, geschreven door Schmitgen met een 4® blad
afbeelding, naar geheel nieuwen lichtdruk. De schilderij is een tryptiek
zonder luiken.
Benozzo Gozzoli, de beroemde navolger van Fiesole, heeft in de
kerk van S. Augustinus te Gimignano 17 tafereelen geschilderd uit het
leven der kerkvaders. Doch het later afgebeelde komt daaronder geenszins
voor. Dit werk bevindt zich te Keulen in eene bijzondere verzameling5
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waar het voor ongeveer een jaar uit Parijs heenkwam. De tooneelen zijn
gekozen uit het midden des levens van den heiligen bisschop. De velerlei
versierselen duiden op ou d-V laa m sc he n invloed. In dezelfde aflevering
6 schetst Joseph Braun S. J. de Symboith der liturgische kleuren alweder
geen onnuttig werk tegenover de onkunde die in dit vak bestaat. In afl. 7
(bl. 205) begint Heinr. Bergner eene studie over Versterktekerken, duseene bijdrage tot de krijgsgeschiedenis. Dit vak is voorzeker nieuw, de
oudheidkundigen weten er weinig van. B. begint met eene kerk te
Nylarsker op Bornkolm.
Stimmen aus _Maria Laach, 7 en 8. — St. Beissel handelt over
Christlzche Denkmalspfiege. Hier bestrijdt de schrijver te recht de gebrekkige herstellingswerken en overdreven zucht naar eenheid van stijl, waartegen zelfs een kunstenaar als de bouwmeester Schmidt in de Stephanskzrche ijverde. Daarom : geene archeologie a tout Ezn Kantianer
and sezn Christentum van V. Cathrein, herinnert aan het onderscheid hoe
,voor honderd jaar Kant zich aan eene koninklijke uitspraak onderwierp
en thans als eene soort van orakel ` wordt voorgesteld. Kneller vervolgt
Ampere, Wasmann behandelt de Biologie en Dunm-Borkowski begint
eene studie Em anarchzstischer Furst (naar Furst P. Krapotkin,
Memoiren eines .Revolutzoncirs). — In nummer 8 schrijft Meschler Der
Hezland tm UmRang inzt den Menschen. Wasmann handelt over rnoderne
Morphologie, Lehmkuhl over de ilforaltheologth en de Krztzk ihrer
Methode. Dunin vervolgt bbvengenoemde studie.
Etudes ,de's- Peres de la compagnie de Jesus. 5 Oogst 1901.
I. Le concordat est-il respecte? t. De grondbeginselen van het concordaat, door P. HippOliet Prêlot. — II. La dialectzque de Mr Blondel.
Onder dezen overschouwt P. Xaveer Moisant het werk L' Action
van Blondel, waar deze zijne wijsgeerige stellingen uiteenzet over het
begronden der waarheid, en speurt de bronneh op, waarvan Blondel
zijne opvattingen waarschijnlijk afgeleid heeft. Blondel behoort te
huis in ,de school der a moraal-dogmatzsten of, voor zooveel dit stelsel
tot maatstaf dient bij het ' bewijzen van den waren godsdienst, in,
de school der a nzeuwe-apologeten
Volgens Blondel moet niet onze dadigheid geschat en geregeld
worden naar algemeene grondbeginselen en sluitbewijzen, doch deze
hoeven gepue en getoetst te worden aan de feitelijke neigingen of
bedrijvigheid van ons willen. De slotsom onzer plichten en onzer
bestemming wordt ons, bij den eersten blik, klaar uit de dagelijksche
doening van ons leven, zoo uit onze K slechte
als onze a goede
werken. De invloed van ecrêtan, Pillon, Renouvier, en anderen is
pier zeker niet vreemd. — Met Pascal, Malebranche en Gratry meent
Blondel dat wij in onze natuur zelve de roeping lezen tot het bovennatuurlijk leven ; hij is ook met het Ontologisme verwant. — De a daden
van onzen wil dienen als uitgangspunt van al wat wij weten zelfs
al onze vermogens, de voorwerpen waar deze vermogens op inwerken,.
onze zelfstandigheid zelve zijn 66n en 't zelfde met ons a doen a a nous
ne sommes, nous ne connaissons, nous ne vivons que sub specie actionis
en elke uiting van onze wilskracht beinvloedt het lieelal. (Vermenging
van-enkele grepen gedaan uit Leibniz, Kant, Hegel, Schoppenhauer, enz)._
Zulkdanige gevaarhjke aanknoopingen met het a subjectivisme en mo-nisme a der Kantische scholen verdringen in Frankrijk al te zeel, bij
de Katholieken, de echte christene wijsbegeerte. III. L'Ecole et la
Vie, door P. Wilfrid Tampe. Verdediging van de bekwaamheid der
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a humanioraopvoeding » om, beter dan het professionneelstelsel, mannen
te vormen vatbaar voor doelmatige beroepsopleiding. Daarbij de a huma-

niora » schenkt die rijke afwisseling van kunstgenieten na de beslommeringen der vakbedrijvigheid zoo gunstig, slijpt de karakters tot eene
grooter fijnheid welke bij het maatschappelijk leven dikwijls te stade
komt en ontwikkelt de geschiktheid tot klimmende bedieningen. —
IV, Le Tre'sor de Foulon et le Juif Zacharias, d'apres des documents
inêclits, door H. Villetard, priester, en P. Hendrik Cherot. — V. La
grande promesse du Sacre-Cceur, door P. Xaveer Marie Le Bachelet. —
VI. La fin du monde et ses signes avant-coureurs, a propos de
quelques ouvrages rêcents, door P. Jean Moury. — VII. S te Lydwine
de Buysmans, door P. Jean Noury. Huysmans, zegt de beoordeelaar,
heeft zich niet ontdaan van het ruw realisme dat ligt over de bladz.
van < La-bac a, hetgeen eenigszins stootend kan voorkomen bij het
schetsen van heiligenlevens ; doch hem kan de verdienste niet geloochend
worden de stellingen der godsdienstige waarheid niet te buiten gegaan
te zijn. De taal van het boek is onbevallig om de verouderde kenmerken die zij draagt, en om de veelvuldige inmenging van Latijnsche
woorden en wendingen. — VIII. Instructions aux supe'rieurs' des
ordres relzgzeux. Over de voorwaarden, mits dewelke de met officieel
erkende kloostergemeenten de noodige wettiging mogen vragen, door
de nieuwe wet voorgeschreven.
- 20 n van Oogstmand.
I. Le concordat est-il observe ? (Vervolg), 2. Miskenning der hOofdgestion en p Ida bepalingen, door P. Hippoliet Prelot. — II. La sug
gope et en therapeutique (studie begonnen in het n r van 5 Juli 1901)
door P. Lucien Roure. 1. Van oudsher is het ingeven van het gedacht
eens anderen als opvoedingsmiddel gebruikt — het toepassen echter der
-suggestie, met behulp van slaapverwekken, is eene nieuwheid. Er zij a
proeven aan te stippen, die het goed gevoig hadden op deze wijze den
wil te versterken, doch de voorzichtigheid raadt aan het hypnotisme
maar in te roepen als de andere overtuigingsmiddelen schipbreuk hebben
geleden.
2. Het benuttigen der ingevingen, onder kunstmatigen slaap, laat
gunstige gevolgen bij zinneloozen, ofschoon bij deze allerminst, bij drankdollen, bij lijders door een a idêe-fixe » bezeten, en in 't algemeen
bij alle zenuwzieken. Op organische kneuzingen of stoornissen kan de
suggestie onrechtstreeks inwerken. Over 't algemeen nochtans mag het
hypnotisme niet zonder strenge voorzichtigheid aangewend worden e
Enkele zinsneden zijn er tusschen gevoegd over de handelingen van
Mesmer en Puysêgur, en over de godsdienstig-geneeskundige sekte van
Mrs Baker Eddy. — III. Grandeur et de'candence d'une institution.
P. Jozef Burnichon overschouwt bij vogelvlucht de geschiedenis van
het vallende St. Barbaragesticht van Pariis, waar reeds St. Ignatius en
zijne 4 medestichters van de societeit Jesu ter schole gingen, en dat
in zich het kort begrip sluit van al de veranderingen welke het onderwus sedert de 15 e eeuw beleefd heeft. Bij het einde drukt de schrijver
,op de stelling dat de kloostergemeenten beter gewapend zijn dan
enkelingen om scholen in leven te houden, zooals de val van St Barbara
bet uitwijst. — IV. Episode d'une confiscation de bzens congre'ganistes
(1762). Les manuscrzts des le-suites de Paris, door P. Jos. Brucker.
-- V. Chronique des Missions (Amerzque), door B. Paul Didon. —
VI. Cate'chisme de Leon XIII. P. A. Flamêrion bespreekt het werk
van G. Cerceau S. J., dat den opgegeven titel draagt. — VII. Marie
_Fharou. Un petit poête romantique inconnu, door P. Henri Chêroto
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— 5 September 1901.
I. Les dernzers jours" d'un condamne. Gepeperde afscheidsgroet
door Jos. de Burnichon S. J. aan de goddelooze wetgevers, die de
kloostergemeenten van Frankrijk zoo schandig uitdrijven of ontbinden..
De machtiging vragen, zal voor velen overbodig zijn
y a des
victimes, marquees d'avance pour le sacrifice, e Et
n'en est qu'un
seul, nous serons celui-la! Schrijver brengt nog eens aan het klarede metigheid, de tegenstrijdigheden, de valschheid, de onwettigheden
van de bewijzen welke de vaders deer -dwangwet hebben uitgepluisd
om hun kind door de natie te doen aannemen. Deze wet druischt in,
tegen goddelijk en natuurluk recht, tegen de grondwet, 'tegen de republikeinsche grondstellingen. — II. Le divorce de Napoleon. Lettre
inedite 'du cardinal Pesch, door P. Paul Dudon. — III. Revue titleraire, door P. , BremOnd. Een woord over Eugeen Gilbert als kunstrechter — over e le S" Beuve inconnu en e Genese d'un roman de Balzac
van Spoelberch de Lovenjoul — over Michel Salomon's e art et litterature »
— e Le Coeur innombrable gedichten van de gravin de Noailles — a Sang
de France
van Georges Gourdon en e Pensees de Marc-Aurele
nieuwe vertaling met voorrede door G.' Michaut. — IV. L'astronomze
chez les Grecs, door P. J. de Joannes. — V. Un document assassin
faussement attribue azt P. le Tellier, behandeld door Jos. Brucker.
— VI. Une these sur Bourdaloue, door P. Hendrik CI-161-ot. — VII. Let-,
tre de son Em. le cardinal Gotti. — VIII. Reglement adminzstratif
sur la loi oontre les congregations.
- 20' September 1901.

I. Balzac, door P. Georges Longhaye. Na een woord over den
realistischen Roman, levensschets van Balzac naar dezes eigene aanteekeningen — zijn werk « La Comedie humaine in zljne opvatting, uitvoering en invloed. Waar is Balzac op uitgekomen? Op te zijn « un
catholique antichretien, un monarchiste r6volution_naire, un moraliste
immoral, par la crudit6 des peintures, par l'apotheose de la force quelconque, par l'impression pessimiste du tableau — II. La Reforniescolaire en Prusse, door Paul Bernard. Valschelijk beweren sommigen
in Frankriik dat Pruisen het humanioraonderwijs, met Latijn en Grieksch,
als hoofdvakken, onder den voet hebbe gehaald. Noch de strijd door
de partijgangers van de e Realschulen sedert 70 gevoerd, noch de
pulp van Willem II, noch de drang van sommige onderwijscongressen,
der laatste jaren hebben aan de classieke opvoeding het recht kunnen
ontrooven, alleën de poorten der hoogescholen te ontsluiten — II. Les
griefs contre les Je'suites anczens et imodernes, door P. Jos. Bunichon.
— IV. Le roman d'un colle'gzen." Namelijk e La souriciere 'par Louis
Dimier, door P. Henri Bremond besproken. — V. A propos de Malebranche. Een woord over e Malebranche door Henri Joly, uit de
verzameling a Les grands philosophes P, Moisant. — VI. Le Socza4
lisme et le Travail, door P. J. De Bricourt. Een bewijs te meer dat
de staathuishoudkunde van het Collectivisme, in zake van arbeiduitloving
en vergelding op maatsChappelijken ondergang moet uitloopen. De. optimische schim van onbepaald lichamelk genieten; welke de altijddurende
vooruitgang
eens
zal belijvigen, is een spotklein tegenwicht. De
hoop op « glorie » voor de werklieden, welke zich nu zouden slachtofferen
gaat even gemakkelijk in rook op. — VII. e La Parole du Pape
concernant la question fatale de la demande d'autorisation. Aankondiging eener brochure weer eindbesluit op het volgende neerkomen zal
a Le Pape, qui, est le chef de l'Eglise, condamne et fletrit la loi;
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n'ordonne, ni ne conseille de s'y soumettre ; ii n'invite pas a le faire.
Nêanmoins, a ceux qui, a leurs risques et perils, croient pouvoir quandmeme solliciter l'autorisation, le souverain Pontife, par un acte de tolerance, condescend a permettre une demarche de soumission envers tine
legislation, qu'il refprouve ..
Rivista internazionale de Scienze sociale. Rome, Juli.
G. Toniolo geeft een merkensweerdig artikel over : provvedzmentz
soczalz popolarz, studs storici e critteri diiettivi a proposito della odierne
agitozioni social' in Italia.
Een algemeene zucht naar hervorming zweeft over de maatschappij.
De oude liberale droombeelden terzijde gelaten, staan wij voor verschillende plannen : dat der Duitsche politieke sociale school, door het
Kongres van 1872 te Eisenach ontworpen; dat van het kollektivistisch
socialisme of der Sociale democratie, bijzonder na 't Kongres van Halberstadt (1892) vooruitgezet, en ook de richting door Bernstein daaraan
gegeven (1897); dat der kristelijke katholieke school, zoogenoemd na
den wereldbrief Rerum novarum (1891) en thans algemeen na de
Encykliek (190I) graves de communi, kristene demokratie geheeten. De
volledige genezing der huidige sociale krisis, die de maatschappij met
kronieke ziekten plaagt, is eene moeilijke en daarom ook langdurige
taak; aan wie den toestand klaar wil nasporen komen nakende gevaren
voor die eene onmiddellijke, ja heldhaftige toewijding vragen ter voorkoming. Van daar, dat alhoewel van verschillende, ja tegenstrijdige
uitgangspunten vertrokken, overal herkenningsprogramma's ontstonden
en konkrete rniddelen worden aangewend op democratisch gebied.
Die strekking heeft haren oorsprong in een maatschappelijk felt
dat al de ziekelijke kenteekens doer uitkomen van onzen tijd : het
proletariaat d. i. de groote massa der werkende klassen, die noch rechtstreeks noch onrechtsreeks aan den onioerenden eigendom gehecht, geene
zekerheid van bestaan 'hebben voor de toekomst. Zij vormen eene vlottende woeste menigte, die gedurig bedreigd is in werkeloosheid te vallen,
en in een onrechtveerdig pauperism te leven, zonder hoop voor velen
er terug nit op te staan.
Dit proletariaat is door verschillende karaktertrekken gekenschetst
het is een naizzurgyk gevolg eener nutzoekersmaatschappij zonder recht
noch liefde ; het is antzsoczaal, door de tegenstrijdigheid zijner belangen
en gevoelens met die der andere klassen en der maatschappelijke orde,
tegenstrijdigheid nog aangehitst door zedeloosheid en ongeloof; het is
algemeen, door zijne uitbreidingspropaganda in de geheele wereld. Dit
proletariaat is afstammeling van het kapitalism; het volgt dezes wederwaardigheden als twee zijden van het zelfde vraagstuk. En door kapitalism verstaan wij hoer het ophoopen der kapitalen in de hoogere
klassen; het bederven voor de maatschappeluke functie van het kapitaal
zelve, dat alhoewel van natuur wettig, noodig en voordeelig, op onevenredige wijze zich uitbreidde, altijd ten nadeele der werklieden.
Vandaar het , erval dier klas. Een sociaal demokratisch programma
moet zich met hair bezig houden. Om der werklieden weerdigheid,
welzip en onafhankelijkheid te verzekeren, moet het bijzonder drij
doelen beoogen\ :
1° het herzien van het werkkontrakt met de betrekkingen tusschen
ondernerners en werklieden.
2° de oprichting van beroepsvereenigingen onder de werklieden,
3° bet bekonien eener sociale werkwetgeving.
I nuovz orzzontz del dzrztto cz y zle,' door G. Molte'.
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Voor sommigen, slaven der overleveringen, zijn de princiepen van
het burgerlijk gezag heilig en onschendbaar. Doch na al de hervormingen in de wetenschap teweeg gebracht ware het ook wenschelijk
Kier eenige veranderingen te doen om aan de opkomende sociologie
een astere methode te geven en het recht te doen nut trekken uit
de immer aangroeiende nuttige en belangrijke opmerkingen dezer nieuwe
wetenschap.
La Lectura. Madrid. Augustus.
La Question de Marruecos door een afgevaardigde der Cortes (het
vraagstuk van den Maroc) belangrijk artikel ingezien den tegenwoordigen toestand der Afrikaansche politiek en de ligging van Spanje
geheel nabij dit land. Het bevat ook eenige lezensweerdige bemerkingen
over den toestand van het yolk ,het land is rijk en vruchtbaar, dock
de bijzondere eigendom bestaat er niet of heel weinig ten minste ; het
land hooit onverdeeld toe aan de volksstammen en kalifs, die het doen
bebouwen. Het gevolg daarvan is dat de opbrengst dan ook klein is.
Lo pasado door Jacinte Picon : novelle.
El problema de las ordenes relzgzosas en EspaRa: el incremento
de ellas; su candicion jurzdzca, door M. Cerdino.
Van den eersten oogenblik van hun bestaan dat tot de vroegste
tijden der Kerk opklimt, leefden de kloosterorden in innige overeenkomst
met de geschiedenis en de benoodigheden van hunnen tgcl. Op de
anachoreten die de vervolging vluchtten, volgden de kloostermblen die den
onvruchtbaren grond bebouwden. Het zedenbederf deed de bedelende
orden ontstaan : Dominicus' zonen bevochten de kettenjen der Albigenzen ; de wreedheden der middeleeuwen bestreden de Franciscanen
door het navolgen der brandende heide van eenen menschelijken Serafien;
de bandelooze hervorming deed de Jesuiten met allerlei nieuwe wapens
in het strijdperk komen.
'Nu nog vermenigvuldigt ooze eeuw de gestichten aan de verlichting
der licharnehjke en zedellike kwalen toegewljd; zij vervolgen alleen een
hoogst nuttig sociaal doel.
In Spanje zijn de kloosterorden door het staatsbestuur eikend en
geeerbiedigd.
Hun rechterlijke toestand its deze :
moeten geene grondlasten betalen.
1.
2. Geene lasten betalen geheven op nijverheid en handel.,
3. Zij mogen onderwijsgestichten openen.
De begrooting van rechtswezen ondersteunt ze door hare toelagen.
5. Zij zijn ontslagen van den legetdienst.
6. Hunne burgerrechten zijn beperkt zij mogen noch huwehik aangaan, noch voogdschap uitoefenen, nodh hd zijn van den familieraad.
7. Nopens het eigendomsrecht wordt- niets aangeduid, maar het
zou onrechtvaardig wezen het hun te ontkenuen en de wetgever ' laat
hen gerust van hunne eigendommen genieten.
« Ten slotte, zegt de schrijver, wensch ik vurig .dat de geestelijke
Orden, door het recht geeerbkedigd, door de' ketk bemind, zoo verdienstelijk tegenover de maatschappii, in de algemeene toestemming het
vaste terrein vinden om zich op de voordeeligst mogelijke wijze te
verdedigen in den razenden strijd tegen hunne menigvuldige en vreeselijke vijanden ».
Revzsta musical van J. Bavell, geeft een overzicht der opvoeringen
van Bayreuth.
Felipe V y la Corte de Francza van Alf. Danvilla : historische studie.
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Algemeene Prijskamp voor het Middelbaar Onderwijs. —
.Wij zijn gelukkig hulde te mogen brengen aan Minister De Trooz, voor
de wijze waarop hij de Jury dit jaar heeft volledigd. De benoeming van
Prof. Mac Leod, ter beoordeeling der Vlaamsche opstellen over Natuurvvetenschappen, van Prof. Lecoutere en Prof. Roersch, ter beoordeeling
der vertalingen uit Latijn en Grieksch welke de mededingers verkozen in
het Vlaamsch te doen, die van Prof. Hubert, een geboren Leuvenaar,
samen met Prof. De Ceuleneer met de beoordeeling der antwoorden over
geschiedenis belast, en ten slotte de toevoeging van den beer Gilleman,
leeraar aan 't Atheneum te Gent, ter beoordeeling der Vlaamsche
opstellen over Geschiedenis en Aardrijkskunde in den prijskamp voor
de Middelbare scholen, is een waarborg voor de leerlingen die hunne
antwoorden in 't Vlaamsch opstellen, zooals het hun recht is.
Nog meer verblijdend is de houding van de leerlingen geweest.
Vei trOuwbare inlichtingen, ons door vrienden nit de mededingende
gestichten in het Vlaamsche land verschaft, laten ons toe mede te deelen,
dat, wat de klas van Rhetorika betreft, te Gheel, Herenthals, Thielt,
Poperinghe, al de leeilingen, of nagenoeg alle, te Kortrijk de helft
der leerlingen, te Antwerpen een drietal (op negen), hunne overzetting uit het Latijn in 't Vlaamscb opgemaakt hebben. Ook te Brugge,
te Mechelen, en zelfs te Brussel zijn Vlaamsche overzettingen afgegeven
geworden. Wij twijfe]en geenszins dat ook uit de Vlaamsche Athena
toekomend jaar slechts bij uitzondering Fransche overzettingen zullen
ingediend worden, zooals dit jaar reeds in de meeste bisschoppelijke
colleges gebeurd is.
Wet van 10 April ago op het hooger onderwijs. — Volgers
het bijvoegsel aan het koninklijk besluit van 14 October 1890 Forn22, les
et certzficats, for mule littera A, c, moet op het getuigschrift van volledige
humaniora van dezen die het examen van kandidaat in natuurlijke
wetenschappen willen voorstellen, het Grieksch vermeld staan ; met
andere woorden : die geneesheer wil worden rnoet het bewijs leveren
dat hij Grieksch geleerd heeft. Dit voorschrift is in voege sedert
I October 1894.
M. Janson heeft onlangs aan den beer Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs gevraagd de kennis van het Grieksch niet
weer te eischen, waarop Al. de Trooz antwoordde dat hij, vooraleer jets
te beshssen, den raad der leeraars van de vier hoogescholen zou inroepen.
Wij vernemen dat dit onderzoek in gang is; nu er spraak is aan
rde wet van 1890 op het hooger onderwijs te roeren, moeten de Vlamingen
de wijziging van het 495t0 artikel al. 6 dier wet eischen.
Dat al. luidt ; . Te beginnen met 1 Januari 1895 zal geen doctor
in wijsbegeerte en letteren tot leeraar in geschiedenis, aardrijkskunde of
Germaansclie talen kunnen benoemd worden, aan een Atheneum van
eene Vlaamsche stad, tenni zijn diploma bewijst dat hij in 't Vlaamsch
het examen afgelegd heeft op twee vakken ten minste, dat het proefschrift
vereischt door het I4e artikel in 't Vlaamsch opgesteld is en dat de
openbare les insgelijks in die taal gegeven were..
Dit alinea dient als volgt gewijzigd te worden ; . Te bepnnen met
..... zal geen doctor in wijsbegeerte en letteren, in natuur- en" in wiskundige wetenschappen tot leeraar aan een Atheneum van 't Vlaamsche land
kunnen benoemd worden, tenzij enz.
Waarom ?
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Omdat de studien het vereischen. Dit willen wij kort betoonen voorleeraars van Latin, Grieksch en _Fransch :
Zij moeten in staat zijn om de Grieksche en Latijnsche spraakkunst
en den Griekschen en Latijnschen taalschat te vergelijken met de spraak-kunst en den taalschat van het Nederlandsch, dat, evenals die twee oude
talen, tot de indogermaansche taalgroep behoort.
In ,de bisschoppelijke colleges van 't Vlaamsche land worden de
Grieksche en Latijnsche schrijvers beurtelings in 't Nederlandsch en in
't Fransch vertaald. Daar kunnen de leeraars Nederlandsch en Fransch.
Waarom z'Ou men dat in de Athenea ook met doen?
Vertalingen uit het Grieksch en het Latijn zijn veel gemakkelijker in
Nederlandsch dan in 't Fransch, en kunnen veel getrouwer zijn omdat de
syntax's van het Nederlandsch (gebruik der naamvallen, woordschikking,
enz.) de grootste overeenkomst heeft met die van 't Grieksch en het Latijn.
• Zie maar de meesterlijke vertalingen van Burgersdyk en Vosmaer!
Overigens krachtens het koninklijk besluit dat elk jaar den algemeenen prijskamp regelt, hebben de leerlingen het recht ,om naar
goedvinden uit het Grieksch en het Latijn te vertalen in 't Nederlandsch
of in 't Fransch, Velen hebben dit jaar in 't Nederlandsch vertaald.
De leeraars van Latijn, Grieksch en Fransch geven in de rhetorika
de algemeene stijlleer, d. i. de regels voor het opstellen, voor de ontleding
en beoordeeling van letterkundige gewrochten. Die regels zijn met
altijd dezelfde voor de verschillende talen; een leeraar die geen Nederlandsch kent, kan niet naar behooren dien leergang geven, hij kan
Grieksche, Latijnsche of Fransche meesterwerken met vergelijken met
Nederlandsche en loopt altijd gevaar door den leeraar van Nederlandsch
tegengesproken te worden.
Hoe kan een Vlaamschonkundige leeraar behoorlijk zelf de Fransche
stijl van zijne Vlaamsche leerlingen verbeteren ? Het is niet voldoende dat
hij hun zegge als zij flandricismen bezigen : zoo moogt ge niet schrijv en, hij,
moet hun de reden daarvoor, het waarom kunnen aangeven, hun kunnen,
toonen hoe zij Vlaarnsch,schrijven in stede van Fransch.
En men werpe niet op dat de leeraars dan ook Engelsch en Duitsch,
zouden moeten kennen.
Jawel, dat zouden de leeraars van Grieksch, Latijn en Fransch
moeten kennen.
Maar men bemerke dat, wie Nederlandsch kent, gemakkelijk zal,
bijleeren wat hij van 'tiDuitsch en 't Engelsch weten moet.
Dit zijn, niet mtgewerkt, beschouwiiigen die onze stelling veriechtvaardigen.
Zal deze
in de Wetgevende Kamers aangenomen orden?
Indien zij goed verdedigd wordt, waarom met?
Alleszins, kunnen wij met alles bekom,n waarof) wij recht hebben
en wat vereischt wordt voor den goeden uitslag der stuchen, dan toch
moet het 60 al. van het 49"" artikel der wet van 1890 eenigszins
gewijzigd worden, wat' betreft de leeraars in natuur- en wiskundige
wetenschappen. Volgens het 3e artikel der wet van 15 Juni 1883 moeten,,
in de Athenea van 't Vlaamsche land, een of meerdere vakken van het
programma in 't Nederlandsch aangeleerd worden. ' Een koninklijk besluit
heeft vastgesteld'clai die leervzikken zijn : geschiedenis, aardrijkskunde
en natuurlijke wetenschappen (scheikunde, natuurkunde, dierkunde en
kruidkunde).
Voorts moeten, volgens het 4 0 art. der wet van 1883 de yakwoorden van de wiskundige wetenschappen alsmede van de andere
vakken van 't programma in 't Nederlandsch aangeleerd worden.
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De wetgever van 1890 had dit waarschijnlijk vergeten toen hij het
6e al. van het 49"' artikel stemde. Althans daar worden enkel bewijzen
van Vlaamschkennis vereischt van dezen die aan Athenea van 't Vlaamsche land, tot leeraars in geschiedenis, aardrijkskunde en Germaansche
talen willen benoemd worden.
Het ininste dat men de Vlamingen geven kan is dus dit alinea te
wijzigen in dezen zin : a Te beginnen met ...., zal geen doctor in
wijsbegeerte en letteren, in natuur- of wiskundige wetenschappen, tot
leeraar in geschiedenis, aardrukskuncle, Germaansche talen, natuur- of
wiskundige wetenschappen kunnen benoemd worden aan een Atheneum
van 't Vlaamsche land, tenzij hij in 't Vlaamsch het examen afgelegct
heeft op twee vakken ten minste, dat het proefschrift, vereischt door het
14e artikel, in 't Vlaamsch opgeste]d is en dat de openbare les insgelijks
in die taal gegeven werd. .

Coopnian en Scharpe. — Van de Geschiedenzs der Vlaamsche
Letterkunde is ons de 5e aflevering toegekomen. Zij bevat een aantal
portretten, onder andere (geheele bladzijden) waardige afbeeldingen van
Aug. Snieders en Guido Gezelle. De uitgave dient ook om den tekst
alleszins aanbeveling. Wig veroorloven ons de opmerking dat de uitgever
goed zou doen, in plaats van de honderdvoudige, volstrekt nuttelooze
herhaling van den titel a Vlaamsche letterkunde », boven elke bladzijde
den naam des persoons of der zaak te plaatsen, waarop de bladzijde
betrekking heeft. Dat ware tegelijk een goede gids.
it
Shakespeare., — In Engeland en Amerika is een genootschap
gesticht The Shakspere Day League, dat er toe komen wil 's dichters
geboortedag, den 23 April, tot internationalen feestdag te doen uitroepene

Toonkunst. — Constant Stapes, Peter Benoit et le mouvement
musical Flamand. Anvers, Thibaut, 1901.
Klaarheid over de geschiedenis der toonkunst in Belgie te verspreiden is nuttig, is loffelijk. De heer Stoffels doet daartoe eene edele
poging.
Na Benoit's geestelijke werken herdacht te hebben, zegt.' de schrijver
dat Lucifer <, permit (a, l'auteur) de s'affirmer pour la premiere fois, d'une
maniere integrale, dans sa vigoureuse personnalitê artistique... .11 eut le
merite de porter a son plus haut degre (sic) de developpement moderne
l'oratoiio profane cree par Haendel... On porta Benoit et Hiel en
triomphe a travers la salle Albert Hall... de Londres..
De schrijver schildert daarop Benoit's overige werken, groot en klein,
en komt dan tot het besluit : a C'est un homme grand parmi les plus
grands, que nous avons eu l'honneur d'avoir parmi nous... Tout en lui
etait d'un grand homme, jusqu'a ses petitesses memes... un prophete du
beau et du vrai... Il est entre dans l'apotheose, ( ! 11! ) ,›.

In den Nederlandschen Boekhandel zijn verschenen de laatste verzenr,
van zaliger Guido Gezelle. Prijs : 3 fr. ingenaaid , 4 fr. gebonden. Bespreking in onze volgende aflevering.
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Openbare bibliotheken in Amerika. — Einde Juli 1901 bestonden
in de Vereenigde Staten van Amerika 5000 openbare bibliotheken. Van
Juli 5900 tot Juli 1901 werden hun 16 millioen dollars' geschonken. Pit
het Julibericht van 23 der grootste onder die bibliotheken blijkt dat de
meestgelezene boeken waren Life and Letters of Thomas Huxley;
Bismark's brieven-aan zijne bruid; Rosebery's Napoleon : The last Phase;
Henry Savoge Landors Chnia and the Allies en Up from Slavery ,
de autobiographie van den neger en negerleeraar T. Washington.-Ernstige
lezing dus.
De meest gevraagde roman in 15 bibliotheken was Winston
Churcills Boerenroman The Crisis, wat , nog verheugend , is, daar de
schrijver beide strijdende volkeren objectief tracht te ,schilderen.

Vergadering van het Hoofdbestuur, den 22
Davids-Fonds.
Augustus 1901, onder voorzitterschap van den Eerw. Heer Dr. H. Claeys.
Men bespreekt de uit te geven werken : Liber Memorialis, Bouwkunde door A. van Houcke, Zoogdzeren door wijlen Kanunnik
Martens, Vaderlandsche Hzstorie van David. Een werk over Bzeenteelt is in onderzoek.
Na eene belangrijke woordenwisseling over de keus der uitgaven
en de propaganda voor de maatschappij, wordt beslist een referendum
hierover in te stellen onder de afdeehngen.
,Het voorstel-Cooremans nopens het Vlaamsch in de vrije gestichten
van middelbaar onderwijs, alsodk de inrichting eener Vlaamsche Nor' ol voor regentessen, worden besproken, doch tot verdere ont,maalsch o
wikkeling verzonden naar de volgende zitting.
Den 6 October gaf de Liersche afdeeling een feest, bestaande in
de uitvoering door het Liersch gemengd koor van Marialiederen van
Tinel en de opvoering door de leerlingen der Ursulinnen van levende
beelden naar tafereelen uit het leven van 0. I,: Vrouw.
— De Gentsche afdeeling, waarin Mgr Rotten opgetreden was als
voordrachtgever, heeft aan den nieuwen bisschop van Luik een brief
van hulde en gelukwensching geschreven, waarop zij de eer gehad heeft
het volgende als antwoord te on tvangen
Mijnheer de Voorzitter,
Ik kat u niet genoeg mijnen dank betuigen voor den gelukwensch
Welke de afdeeling Gem, van het Davzdsfonds, mij heeft wlllen toesturen.
Tk herinner mij het vriendeluk oiithaal, in 1890 bij u genoten, en het doet
mij deugd aan 't hart, dat mijne taalgenooten uit Vlaanderen's hoofdstad
zich nog mijner gedenken. Weest overtuigd, geachte Heeren, dat ik vurig
de belangen onder duurbare moedertaal zal voorstaan en, zooveel mogelijk,
-het mijne zal bijdragen om onze brave Vlamingen aan Geloof, Vaderland
en Taal to doen gettouw blijven.
Aativaardt, zeer geachte heeren voorzitter en leden, de uitdrukking
mijner eerbi-edige en broederluke verkleefdheid.
cap.
M. RUTTEN,
Luik, den 12 October 1901.

Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
Biographische aanteekeningen
Zitting van 25 September.
door Mac Leod over de Handelingen van het vierde Vlaamsch
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Natuur- en Geneeskundzg Congres gehouden te Brussel, den 30 September Igoo en door H. Set mon over Vier Jaren in Turk 'e of Rezzen en
Lotgevallen van P. Paczficus Smzt. Door den heer J. Obrie wordt
verslag gegeven over het XXVIe Nederlandsch taal en letterkundig
Congres, waar hij de Kon. Viaamsche Academie heeft vertegenwoordigd. De heer N. de Pauw legt een voorstel neer ter uitgave eener
volledige lijst van al de handelingen der 18 eerste congressen. Verslag
van H. Sermon over het aangeboden handschrift van Mr Prayon-van
Zuylen : Korte staatkundzge Geschzedenis van het lersche yolk.
Th. Coopman, voorzitter, geeft verslag over het onlangs gestichte Verbond der Academien. H. Sermon geeft lezing van het opstel getiteld :
Thomas Cantipratanus, een beeld der beschaving uit de Xlille eeuw.
Mac Leod biedt een handschrift aan getiteld : De behandeling der
nietbeklemde lzesbreuken, door D r Teirlinck.
— Zitting van 16 October.
De heer Coopman, voorzitter, brengt hulde aan den beer Sleeckx,
den talentvollen Vlaamschen letterkundige, die dezer dagen overleden is.
De vergadering beslist de ernstige aandacht te roepen van den
bevoegden Minister op de benoeming in het Conservatorium van Gent
van eenen leeraar onbekend met het Vlaamsch. Vele leerlingen uit
de kleine burgerij en den werkmansstand kennen enkel hunne moedertaal. Op voorstel der heeren Mac Leod, de Vos en de Ghelder beslist
de Academie een wetenschappelijk werk uit te geven van D' Teirlinck, te
Gent. De beer D. Ciaes geeft lezing van eene studie over het Groot
Nederlandsch Woordenboek. De heer Looten, buitenlandsch eerelid, geeft
lezing van eene merkwaardige studie over het drama Mauritius van
Mich. de Swaen, achttiend-eeuwsch dichter. Beide voordrachten zullen
verschijnen in de Verslagen en Mededeelzngen.
WEDSTRIJDEN VOOR 1902.

Taalkunde.
Geschiedenis (Bibliographic en Critiek) der Nederlandsche Lexicographic in de 15', 16 e en 17e eeuw.
Prijs : 600 frank, of een gouden gedenkpenning van gelijke
waarde.
Letterkunde.
Geschiedenis van het rijm in de Nederlandsche poeTie van de oudste
tijden tot heden : 1° stafrijm en Tijn overgang tot het eigenlijke
rijm; 2 0 in de middeleeuwsche gedichten; 3 0 in de rederijkerswerken, het tooneel, de refereinen en liederen; 4° in de godsdienstige liederen van de XVI' eeuw; 5° in de hedendaagsche
poeTie met hare urtheemsche vormen
Beschouwingen over den schilderenden aard van het rijm in one
poeTie, in den Tang en in de voordracht.
Prijs : 600 frank.
Geschiedenis.
Rene critische studie en eene critische opgave der verschillende
Igeschiedkundige brown van den Gulden Sporenslag en van
alle oorkonden, over deTe gebeurtenis uitgegeven, met weder-legging van de fabelen, die omtrent den Sporenslag in de wereld
gebracht Tijn.
Prijs : 600 frank.
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Kunstgeschiedenis.
Geschiedenzs der Brugsche Schilderschool.
Prijs 600 frank of een gouden gedenkpenning van gelijke
waarde.
Onderwijs,
Eene verhandeling over het nut van de Tuivere uitspraak der
Nederlandsche 21 met het oog op deer uitbreiding en 's yolks
beschaving, tevens over de in' Zuid-Nederland aan te wenden
middelen en inTonderheid over de in te voeren leerwiji-en om'
aldaar het best en ten spoedigste naar wensch te slagen.
(De leerwijTen bespreken in verband met onTe voornaamste plaatselijke of gewestelijke tongvallen.)
Prijs : Soo frank,
WEDSTRIJDEN VOOR 1903.
‘,/liddelnederlandsch.
Eene vergelijkende klank- en vormleer der verschillende Middelvlaamsche dialecten,-Tooals die urt oorkonden kan opgemaakt
worden.
Prijs : 600 frank of een gouden gedenkpenning van .gelijke
waarde.
Geschiedenis.
Welken invloed hebben de Zuidnederlandsche uitgewekenen van de
XVI' eeuw uitgeoefend op de taal- en letterkunde, den handel,
de nijverheid en de stsciatkundige ontwikkeling van Noord-Nederland.
Prijs : 600 fr. of een' gouden gedenkpenning van gelijke waarde.
Vak- en Kunstwoorden.
Eene volledige Nederlandsche Vakwoordenlijst over de Zeevisscherij ', met afbeelding van de vermelde voorwerpen en met opgave
van de Fransche, Hoogduitsche en Engelsche' benaming-en.
Prijs : 600 frank, of een gouden gedenkpenning van gelijke
waarde.
Eene volledige Nederlandsch-Fransche en Fransch-Nederlandsche
WoordenWst over de Veeartsenijkunde.
(Met bijvoeging van de gewestelijke woorden en uitdrukkingen,
en teekeningen waar het past. In het antivoord 'ullen de Mededingers ook Tooveel mcigelijk de Fransche, Hoogdurtsche en
Engelsche benamingen mededeelen.)
Prijs 50o fr. of een gouden gedenkpenning ,van gelijke waarde.
BUITENGEWONE WEDSTRIJD.

Gewesttaal,
E'en Too volledig mogelijk Idioticon over het Zuiden van Oost-Vlaànderen.
Prijs 5oo frank Of een gouden gedenkpenning van gelijke waarde.
.Een Too volledig mogelijk Idioticon over het Meetjesland.»
l e prijs 40o frank, of een gouden gedenkpenning van gelijke
wa\arde.
2e prijs : 200 frank, of een gouden gedenkpenning van gelijke
waarde.
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WEDSTRIJDEN VOOR 1904.
Middelnederlandsch.
Aanvulling tot en met het jaar 1900 van LOUIS PETIT'S Middelnederlandsche Bibliographic, door alle niet vermelde of later verschenen, ook wetenschappelzjke en historische werken in ri.jm en
onrijm.
Met volledige tafels der schrijvers en werken.
Prijs 600 frank.
Geschiedenis van den Werkmansstand in de Nederlandsche
gewesten van Belgie.
A•
Geschiedenis van onfen Werkmansstand in de 13 e en 14° eeuw.
Prijs : 600 frank, of een gouden gedenkpenning.
B.
Geschiedenis van on'en Werkmansstand in de 15 e en 16e eeuw.
Prijs : 600 frank, of een gouden gedenkpenning.
C.
Geschiedenis van onTen Werkmansstand in de 17e en 18 e eeuw.
Prijs 600 frank, of een gouden gedenkpenning.
N. B. De schrijver, die in een werk de drie gestelde prijsvragen
op bekronenswaardige wijze beantwoordt, wordt een prijs van 2,000
frank toegekend.
Gewesttaal.
Men vraagt een zoo volledig mogelijk Lovensch Idioticon.
Prijs : 5oo frank.
WEDSTRIJDEN VOOR 1905.
Taalkunde.
Men vraagt een Woordenboek der na de 15 e eeuw aan het Fransch
ontleende woorden, met bewijsplaatsen uit one schryvers en
eene studie over de w(jfe, waarop ,re in one taal behandelcl
werden.
Prijs h000 frank.
De mededingende handschriften voor de wedstrijden moeten
vrachtvrif ten huize van den bestendigen Secretaris (den heer Fr. de
Potter, Godshuizendreef, 29) ingezonden zijn v6Or den i Februari
van het jaar des wedstrijds. De antwoorden op den wedstrijd
, over de Geschiedenis van den Werkmansstand moeten ingezonden worden voor x December 19o3.
Jenny Lind. — Ernest Tissot geeft in de Revue hebdoinadaire
een levensschets van Jenny Lind, een voorbeeld voor alle kunstenaars
en kunstenaressen, eene zangeres, eene christene, eene lievende moeder,
die nooit wankelde, nooit CHEVROTTEERDE - noch in handeling,
noch in denken, noch in zingen, of nimmer uit was op effectbejag; eene
kunstenares van Gods genade, eene weldoenster, die voor hare gewonnen
millioenen godshuizen bouwde en hand en hart schonk aan eenen
zedigen, armen kunstenaar Goldschmid. Persoonlijk bewonderden wij
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herhaakleliik die groote eigenschappen en herinneren ons met opgetogenheid eene voordracht der sopraanpartgin Messias. Daar stond zij, zeker
van bare macht over de tonen, fier op - hare christelijke -overtuiging,
maar ook zedig en eenvoudig in geheel haar optreden. Omringd van
min of meer nuffige koristjes, verscheen zij als eene profetes. Vol
geestdrift, vol overtuiging luidde het : Ich weiss dass mein Erloser
lebet ztj droeg een wit, effen kleed met zwart fluweelen halslint, en
daaraan een klein diamanten kruis... Uit dit alles sprak haar ziel en zin.
Toegejuicht wilde zij natuurlijk niet worden, want zulke muziek was
haar eene te ' beilige handeling. Dit belette echter met dat zij eenen
anderen keer vol liefelijkheid, maar niet minder zedig, eene engelachtige
Anmuth toonde in de blijde voordracht der liederen van Taubert en
vele anderen.
Niemand. in later dagen, bezit zoovele eigenschappen van Jenny.
Lind als de cre'atrice van Godelieve, Mevr. Aleidis Noordewier-ReddtnA. T.
gins.
Dornien Sleeckx, geboren te Antwerpen, den 2 Februari Isis
en overleden te Luik den 13 October 1901, lid der Koninklijke
Academie van Belgie. Schreef een aantal romans waaronder In Schipperskwartier en Dirk Meyer, het levee der Antwerpsche volksjoMgens aan den havenkant, met wezenlijk talent geschilderd. Zijne kleine
schetsen nochtans, voornamelijk die waarin hij tafereelen uit het dierenleven schetst (Jot, de historie van een rampzaligen trekhond, Miss
Arabella Knox, die van een versleten koetspaard dat als koerspaard
dagen van roem heeft gekend, de musschenhistorie Tjilp, tfilp, en
Hoe Engel zijn Bzentje kreeg, eigenlijk het verhaal van het vetten van
een prijsvarken), overtreffen zijne uitgebreidere werken.
Buitengewoon vruchtbaar was hij op tooneelgebied. Met Gretry
behaalde Lai den driejaarlijkschen tooneelprijs. Goede drama's zijn
eveneens : Zannekin, Berthzlda en De Kraankinders. Onder zijneblijspelen zijn bijzonder bekend : De Visschers van Blankenberghe,
Het Spook, De Alleenloopers. Met de Laat en Jaak Van de Velde
stichtte hij te Brussel in de jaren '40 het eerste Vlaamsch dagblad.
Met Van de Velde bewerkte hij daarna een uitgebreid Vlaamsch-Fransch
Woordenboek. Hij was langen tijd leeraar aan de Normaalschool te Lier.
t F. Van Costenoble, bestuurlid van Le Comitê des Flamands de
France, pastoor van Fletre-lez-Bailleul. — M e Sodar de Vaulx, m(réduwe
van den Belgischen schilder Franz Sodar en schrijfster van Voyage a
Rome pendant le Conczle de 187o en Les 'Splendeurs et les Gloires de la
Terre Sainte. Sedert een jaar was zij in het klooster getreden der Arme
Klaren te Assisie. — Gunnar Wennesberg, Zweedsch dichter, cormponist emoud-minister. Als muziekkundige -schreef hij Gluntarne, Epos
nit het studentenleven te Upsal, een ;oratorio, de Geboorte en gezangen
op de Psalmen van David. Als letterkundige bracht hij voort, onder
andere, een lyrisch drama getiteld de, Kelder van Auerbach. Hij werd
geboren in 1817. — Alfons De Decker, schrijver van Geschiedenis der
Malcontenten, bekroond door de Kon. Academie van Belgie.'-, FransUten, uitgever te Diest, oud-pauselijk zouaaf, bestuurlid van het DavidsFonds zijner stad. — 0. De Belie, onderpastoor te Aspelare, schrijver
van verscheidene levens van Heiligen. Breithof, professor in de
facultei1 van wetenschappen ter hoogeschool van 'Leuven. Zijne werken.
over meetkunde en teekenen zijn zeer gewaardeerd.

rotZEIZEZZEZEZ
HET LANDLEVEN IN DE LETTERKUNDE.

VIII. — Duitschland.
N het landelijk yak is Rosegger geene uitzondering bij onze Germaansche geburen. Aileen
de keus valt zwaar in Duitschland, waar deze
letterkunde ongemeen rijk is. Nochtans blijft Rosegger eene apaarte plaats innemen door zijn diep en
zoo persoonlijk gevoel, door het juiste evenwicht,
dat hij weet te houden tusschen idealisme en realisme;
ook omdat hij, ondanks zijn omgang met de beschaafde wereld, boer onder de boeren is gebleven — ten
minste in zijne opvatting van den boerenstand.
Het oorspronkelijkste werk, dat wij van hem
kennen, is niet deze Jakob, der Letzte, die p wij breedvoerig moesten bespreken, ter wille van het onderwerp ; maar een boek waaraan hij zijn roem te danken
heeft : <, Die Schriften des Waldschulmeisters. 2>
Hier is nog minder handeling dan in Jakob, der
Letzte. — Midden in de , berg-en, afgezonderd van de
wereld, met eenvoudige natuurmenschen omgeven,
leeft, in de grootsche, afgelegen Alpen, een arme
schoolmeester alleen met zijne ziel, met zijne overwegingen, zijne bespiegelingen, en hij teekent die op
voor zijn eigen.
Dit boek is een wonder boek, vol ware vondsten,
diepe spreuken, waarin het innige Duitsch gemoed
zich op de oorspronkelijkste wijze veropenbaart. Vooral
munt het uit door levendig natuurgevoel, dat voor
grondtoon heeft : de vroomheid.
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Ja, deze sceptieke, half-kettersche, half-ongeloovige Rosegger legt hier waren godsdienstzin aan
den dag wel een onbepaalden, niet zeer kerkelijken
godsdienstzin; maar toch een innig gevoel voor Gods
grootheid in de natuur.
Van aard is Rosegger geneigd naar idealisme.
Sterk leeft in hem deze strekking naar be'spiegeling,
onbepaalde droomerij, zucht naar 't eindelooze, die
de menschen kenteekent, welke dagelijks in gemeenschap verkeeren met de grootsche natuurtafereelen
Alpenbewoners, zeelieden, of ook nog de eenvoudige boeren onze,r uitgestrekte heide.
In scherpe tegenstelling met Rosegger, staat,
onder dat opzicht, Anzengruber, de Weenenburger,
de zoon van twee stadslieden (I), de tooneelspeler
en -schrijver.
Niets onbepaalds bij hem, niets overgelaten aan
het -gevoel, aan de poezie \de werkelijkheid, de naakte.
bloote werkelijkheid is zijn god, zijn doel, zijn droom.
Brengen de gebeurtenissen eenige poezie mee,
hij zal ze niet geheel en al verwerpen, maar toch
ook niet zbeken; ze niet opwekken, waar zij sluimert ;
niet ontwaren waar de denker, de ware dichter ze
onmiddellijk voelt.
Of dit realisme zijn doel treft, is de groote vraag;
of de hooge waarheid wel aan'haar recht komt door
die siaafSche gehechtheid aan getrouwheid in het
kleine? of zelfs de werkelijkheid niet te kort wordt
kedaan door dit gemis aan hoogere vlucht?
Met het oog op Anzengruber's werk, zouden wij
geneigd zijn al die vragen te beantwoorden met een
niet gunstig antwoord.
Immers wat krijgen wij te zien in de landelijke

(I) Anzengruber's grootvader was een boer van Opper-Oostenrijk.

Door vergissing hebben wij Anzengruber, in een vorig artikel, sals Beier
bestempeld.
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tafereelen van dezen schrijver? — Zinnelijkheid en
goddeloosheid.
Waar Rosegg-er ten minste nog godsdienstig
gevoel, al was het niet zeer orthodox, aan den dag
legde, daar heerscht bij Anzengruber niet alleen het
scepticisme in al zijne naaktheid en troosteloosheid,
maar een ware godsdiensthaat.
Onmisbaar in zijne schetsen is het beeld van den
geestelijke — pastoor of kapelaan — die ofwel van
onwettigen oorsprong is, ofwel eene onwettige spruit
heeft. Overigens is de schrijver in 't geheel niet kiesch
in zijne voorstelling van de landelijke zeden. De titels
alleen van zijne Dorfgange zeggen al g-enoeg : Nooit
ontbreekt « das Siindkind » in deze schetskens. Al
heeft Anzengruber eene voorliefde om zulke feiten
op de kap der geestelijken te schuiven, als het niet
van pas komt, weet hij zich te vergenoegen met eenvoudige boeren en boerinnen. — Men leze slechts
de « Ganseliesel. »
Welnu, wij vragen het : is een schrijver, die in
het landvolk niets anders te schilderen vindt dan
liederlijkheid en goddeloosheid, een ware, een groote
realist? — Zoo ja, dan beklagen wij Oostenrijk.
Maar hoe dat geloofd? En leerden wij niet uit
Rosegger's boeken een y olk kennen, dat wel zijne
feilen heeft, maar toch niet beroofd is van godsdienstige vertroosting en verheven beschouwing- ?
Wij laten dus zijn pessimisme voor rekening aan
Anzengruber en teekenen het op als een gebrek van
zijn realisme. -- Men blijve toch niet plat realisme
met kunst verwarren; zij hebben samen niet veel
uitstaans. Onontbeerlijk is de waarheid aan de kunst :
dat hebben de groote dichters, de vernuften van alle
tijden gevveten, zij moesten onze moderne dagen, onze
decadenten niet afwachten om in de natuur den frisschen grond hunner scheppingen te zoeken, maar
zij wisten ook dat die waarheid in haar geheel moest
verstaan worden en niet bestond in enkel de leelijke
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kanten, de schaduwzijden op te rnerken zij wisten
dat de kunst, om hare zending getrouw te blijven,
de vleugelen niet kan missen, die haar verheffen
boven het aardsche, naar het ideaal, het onzichtbare.
Wie overigens het geloof te koit doet, zondigt daardoor reeds tegen de kunst.
Anzengrubers voorbeeld zou het alleen bewijzen.
Is deze schrijver dan van talent beroofd?—
Greenszins. Hem teekent eene groote opmerkingsgaaf,
eene ware macht- van Voorstelling, maar met vele
zijner werken te lezen, wordt men toch iets gemaakts,
lets gedwongen, gewaar. De zelfde toestanden altijd
even onkiesch — keeren -tot vervelens toe, weder ; de
frischheid ontbreekt, de natuurlijkheid, om alles in,
een woord van dezen realist te zeggen; en de woorden
cliche, procede, komen onwillekeurig voor den geest.
Van zijne twee ' uitgebreide landelijke romans,
levert de tweede, Der Sternsteinhof, geen een minnelijk of aantrekkelijk beeld ; de eerste, Der Schandfleck,
opent op de geboorte van een onwettig kind, een
meisje, dat de heldin is van het boek en de laatste
troost wordt van den boer, wiens vrouw zich schuldiggemaakt had, aan overspel.
Zooals wij zeiden, zijn , de Dorfgange korte schetskens waarin enkel deze twee onderwerpen behandeld
worden : grove zeden en priestergebreken; somwijlen
de twee gepaard ; of soms nog wordt ons een vrome(!)
geschetst, dat is te zeggen een vrek, huichelaar of
moorder, die gedurig gebeden knauwt of op bedevaart
gaat.
Enkele priesters ontsnappen aan de algerneenewet;- maar dan zijn het verlichte geesten, die met de
leering der Kerk niet veel gemeens hebben.
Droevig is de lezing van Anzengrubers werken
en zij laten een pijnlijken indruk rya ; onder andere
het schetsken
« Wie der Huber unglaubig ward. »
« Als het voor de kerkdeur of in den herberg-tuin heette : « De Huberigen komen », dan wist,
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iedereen hoeveel hunner op weg waren, al had hij
ook niet tot vijf kunnen tellen, want hij kwam toe
met een minder. Daar kwam de oude Huber gegaan,
gezet en ineengedrongen, — met den grooten kop
of de breede schouders, zijn gezicht was grof van
lijnen en ruig, alsof het maar in 't ruw uit zandsteen
werd gehouwen en dat de steenkappersgast in 't midden van zijn werk naar elders was geroepen. Nevens
hem ging de boerin, die was wel een goeden halven
kop grooter dan hij, maar schraal; zij zag er uit als
de « dure tijd » of « Pietje de Dood in burgerskleederen volgens de menschen. VOOr de twee oude lieden
sienterde een knaap, die bij zijne moeder niet achteruit stond in lengte en schraalheid, helblonde haarbossen vielen hem tot over 't voorhoofd en daaronder
blikte hij met trouwhertige, blauwe oogen in de wereld.
« Trek zoo'n eerlijk gezicht niet,» zegde de vader, « anders verdringt u iedereen op de markt. » Nevens den
aldus vermaande ging zijne zuster, eene deerne, hecht
en breed gebouwd gelijk de vader, slechts een weinig
kleiner, zij had donker haar en bruine oogen. « Blik
niet zoo frank, » zegde de moeder, anders zal
menigeen denken dat gij u op borg geeft. » De vermaning scheen niet al te noodig, het meisje zag
bovendien weinig op en had een schuw wezen. Zoo
was men sinds jaren in 't dorp gewoon, ze gevieren
te zien aankomen. »
Gansch Anzengruber's schrijfwijze staat in deze
regelen hoekig, kort, zonder gevoel, als meedoogenloos uit den steen gekapt, krachtig realistisch zoo
men wil, maar van eene kracht die op den duur verveelt, omdat zij eentoonig is.
«Van nu af zou het anders zijn en als het vandaag
voor de kerkdeur heette : « De Huberigen komen, »
en dat men ze gedrieen uit hun naburig huis zag
treden, zou dat niemand verwonderen Immers de
boerin werd gisteren begraven en straks ging eene
zwarte mis » voor hare zielelafenis gelezen worden.
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Maay 't is nog het uur niet... en het morgengrauw ligt nog- over de streek en over de stille
plek. Hanen kraaien. Hier en_ daar bast een hoed,
knarst eene deur. De plaats voor de kerk is leeg;
deze is ietwat ingedoken, zij heeft in den voorgevel
een gekanteeld muurwerk, dat tot aan de kroonlijst
van het dak opklimt en het vt-rbergt, nevens
de deur staan rechts en links in eene nis de patroon
van 't land en van de kerk, in steen en stijf. Eene
vrome musch pikt juist op den schouder- van den
eenen heilige een worm in twee ... Van het veld
.af loopt een laag muurken het omsluit -s.reedzaam
een pleksken grond en sluit het tegen de kerk aan,
rechts van deze staat eene overgroote traliedeur open,
die de kruisen_ en grafsteenen laat doorblikken tot
aan het dorpsplein ».
't Is op dat kerkhof dat vader Huber eene rondreis zal ondernemen, voor den dienst, op zoek naar
een passend opschrift voor de grafstede zijner vrouw,
en dat hij, al gaande en denlOnd zijn geloof zal
kwijt geraken.
Het is altijd z-ware arbeid de wijsgeerige bespiegelingen van een , Duitschen geest te volgen. Hier moeten
wij bekennen dat de gedachtengang van boer Huber
aan onze scherpzinnigheid ontsnapt. Laat ons nochtans
den draad der redeneering opsporen, ,zoeken of wij
hem kunnen vatten. Met krachtinspanning zal het
misschien gaan. Doch vooreerst moeten wij den
schrijver zijn recht laten geworden, hem hulde brengen
waar hij het verdient, met zijn talent van voorstelling te erkennen, zijne opmerkingsgaaf. Beide zijn
in ruime mate hier aanwezig, bij voorbeeld in de
beschrijVing van 't ontwaken der hoef in den vrolegen
morgen, van het gevoel der leemte in 't huisgezin
teweeggebracht door het afsterven der boerin. De boer,
de kinderen,cle dienstboden, ja, tot het gevogelte zelfs,
alien voelen dat jets ontbreekt, dat iets veranderd is.
De hoef lag gelijk de anderen nog heel en gansch,
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verlaten, maar niet stil, het gevogelte was in een
bonten hoop bijeengedrongen en maakte een fel
onbehoorlijk lawaai. Het was een gekakel, gekrijsch, gekraai en gedruisch, dat ook het naburige
pluimgedierte in wederstrevende opgewondenheid
bracht. »
Als de boer en zijn gezin hun ontbijt genomen
hebben, opent een « overlange mensch in zwarte,
steedsche, sterk afgedragen kleeding » de deur en
blijft in twee gebukt staan, terwijl hij groet :
« Goeden morgen, al te gader! Met u Huber,
zou ik wel een woordje te wisselen hebben, ge weet
wel » hij zeide dat op klagenden toon en met een
weemoedig lachsken : « Wegens het grafkruis, '
voegde hij erbij na eene poos met een lichten zucht. )
Dat is de kerkbediende, de lijkbidder, met zijn
gemaakten, opgelegden rouw.
« Alzoo wegens het grafkruis, » sprak hij, gij
blijft er dus bij, wij nemen het in ijzer? G'hebt gelijk.
In 't begin kost het wel meer, maar 't is toch gespaard in 't emde, dan heeft de boerin — God vertrooste ze — daar rang jets van. Maar wat ik zeggen
wil, wat schrijven wij voor haar daarop? »
« Weet ik wat betarnelijk is op een graf te
schrijven? » vroeg Huber.
« lk had eene spreuk, » zegde de lijkbidder en
hij begon in zijne zakken te zoeken. « lk had eene
spreuk, ja, die verdient ze, zeker, ,,ie heeft ze verdiend. Ik heb altijd zooveel papieren bij mij... Ja,
daar is het. » Hij haalde een bladje te voorschijn,
hield het met zijne rechter hand voor de oogen en
legde den linker op den boer zijn schouder. « Luister,
Huber! » Dan las hij met zeker gevoel, niet zonder
acht te nemen op den val der lettergrepen en het rijm:
» Vroom en eerhjk was haar leven,
Vroom en viljtig hare hand,
Zacht was haar ten hooge zweven
Naar het betere vaderland. ›)
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« Wat denkt gij ? » Hij reikte hem het blad,
blikte over zijnen schouder en beiden lazen halfluid
het vers.
« Dat past niet. » De oude duwde hem het bladje
in de hand terug. Het papier was lichtekens gevouwen, waar hij met den duim daartegen gedrukt had.
Dat is de eerste stoot aan ,den boer zijn geloof. —
Daar de boerin een langen, pijnlijken doodstrijd heeft
•nderstaan, past het versken niet ; de boer wil nu zelf
een opsdhrift zoeken, op het kerkhof, voor den dienst.
« '11c help u zoeken
« Daarvoor heb ik niemand noodig. Gode bevolen.
Hij laat zich door zijne dochter zijn frak helpen
aandoen en verfrekt.
« Aan de kerk wendde hij zich om en trad naar
de traliedeur, deze was maar , aangestooten, hij rukte
ze open, zij krijschte in de verroeste spillen, en het
kiezel, waarover zij heenstreek, knarzelde; hij trad
binnen en wierp ze in 't slot, hij dacht er niet aan,
achter zich iets open to houden.
Hij was alleen. De zon loerde over den muur.
Het gras lag in dauw. De verguldsels, op welke het
morgenlicht viel, brandden, de gladde steen, het
koude ijzer glansde vochtig, nietige druppelkens
hadden zich als eerie stoflaag erpver neergeslagen.
Op de boomen lawaaiden de vogelen, hier en daar
zWierden een paar uit het ,loof neder en vochten
op het kiezeipad, zoodat een licht stofwolksken naar
omhoog steeg, dan stovers zij, uiteen. »
Altijd de zelfde kracht van voorstelling, men ziet
het, hetzelfde open oog voor alle hoekskens en kantjes
van 't uitwendige. Zoo neemt Anzengruber met waar
vis comica de , verskens op, die op de graven geschreven staan; zoo vooral be ,,chrijft hij de zieltjes in
't vagevuur Tusschen geel en rood gepleisterde tongen en tanden, welke vlammen 'voorstelden,
streefden vleeschgekleurde figuren met gewrongen
handen naar ornhoog, zij waren zichtbaar tot aan
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den gordel, aan denwelken men de aanduiding ontwaarde van witte, vermoedelijk vuurproeve zwembroekskens. »
Voor het stoffelijke, belachelijke heeft Anzengruber een
een open oog, maar men vrage hem niet
tot het zieleleven te dringen.
Op dit vredeveld, dat voor hem enkel uit ijzer
en steen bestaat — geene vriendelijke natuur, geen
hangend loot geene geurige bloemen — onderneemt
de in rouw gedompelde boer zijne rondreis. Het kruis
zal hem niet van troost, van opstanding spreken.
Wel integendeel : uit de bedenking van de menschelijke ellende, van de kortstondigheid des, levens,
uit de nauwe aanroering des doods komt hij tot het
besluit dat het « hiernamaals » niet bestaat; zijn eindwoord is het grofste materialisme :
« Het sterven is bijlange zoo dom niet als
het geboren worden. Van als men in de wieg ligt,
tot dat men in de kist gelegd worde, is toch maar
eene klein span,... en wat men intusschen verricht, is
ook niet zoo gewichtig, dat wij het niet alleen kunnen
regelen, of er een Lieve Heer bestaat of niet. »
Hij pinkte met de oogen. Geen donder grolde,
geen bliksem flitste, het kerkhof lag vreedzaam en
stil in den vroegen zonneschijn gelijk te voren.
«... Nog beter, als er daar boven niemand is,
en als hetgeen ons treft, blind neervalt gelijk de hagel
op 't veld... »
Wij spraken in 't begin dezer studie van logieken
draad ; maar is er waarlijk een te zoeken? Hier heeft
men enkel te doen met impressies : Een boer — of
liever Anzengruber , boeren hebben zulke bedenkingen niet — ontdekt in eens (!) dat het leven vol ellende
en wisselvalligheden is, kortstondig, onderheven aan
ziekte en tegenstrijdigheden. In plaats van daaruit
te besluiten dat er elders een vol, onbegonnen, onveranderlijk leven is, dat al dat tijdelijke vervangt
en vergeldt, komt hij tot de conclusie dat niets bestaat
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tenzij dat gebrekkige en korstondige, dat, alles met
de lichamelijke dood gedaan is.
Men oordeele liever :
« Hij was, dikwijls stil staande, tot aan het graf
zijner I vrouw teruggekomen. « Ja, Anne Marie, ook
wij waren elkander nooit wederspannig geweest, hadden ons menige bitterheid gespaard, hadden geene
vreugd op zij laten liggen en geenen arbeid uitgesteld, indien wij geweten hadden, ' dat het eens en
voor goed was, niets daarvan en niets daarna... 3.En. de slotsorn zulker redeneering?
-Zij vindt haar eindwoord in r— huichélarij!
Die boer is niet de ware landman; eenvoudig en
sterk en taai'in gemoed en verstand. Veel eerder trekt
hij op een tooneelspeler, die voor een stadspubliek
een rol geleerd heeft. Hij kent zijne les van buiten,
en die -les heeft voor opzettelijk doel den weg te
wijzen naar het ongeloof.
«_ Een kort geluid klonk van , de,n toren.
Huber trad in de kamerdeur en riep zijnen kinderen toe : « Zijt ge gereed, dan gaan wij! « Hij
kwam terug op de weide : « De mis is immers
betaald-, » murmelde hij, « ik zal ze dan maar hooren. »
...Van dan af' hield hij zich , gelijk yroeger, ging
alle zondagen naar de kerk, ... en gold nog altijd
voor eene der christengeloovigste zielen van het kerspel, — maar hij , zelf hield zich nooit meer daarvoor, hij
wist betel- en aan zijnen zoon zegde hij het ook,
aan 't meisje niet, « want, die zijn te bang in zulke
zaken. ,>
Dit staaltje zal voldoende zijn, denken wij, om A.-nzengrubers godsdienstigen toon te laten waardeeren.
Wat zijne vleeschelijke liefdebeschrijvingen betreft,
daar moge een ander moed voor hebben 1 Wij geven
'het op. Maar kan er w .1 van liefde spraak 'zijn in,
werken gansch beroofd van gevoel en poezie? Denkende aan de hooge beelden van een Eliot, zelfs
aan de aandoenlijke schetskens van een Maclaren„
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zouden wij haast schaamte gevoelen de grove tafereelen
van Anzengruber in de zelfde studie te vermelden,
tenzij om er eene gewichtige waarschuwing uit te trekken voor de kunst.
Neen, het realisme, in zulken zin begrepen, is niet
de waarheid. De waarheid is de eenige, levende,
eeuwige waarheid, die den mensch huldigt in zijn
geheel, met zijne ziel en zijn lichaam, zijn hart en
zijn verstand, met zijne aardsche omgeving, maar
ook zijn trachten en zuchten naar het bovenaardsche.
De ware, de groote, de onsterfelijke realisten
dat zijn een Eliot, een Dickens, een Shakspeare.
Tegenover deze kunstenaars en schilders, blijven de
anderen povere printjestrekkers, beroofd van bezielenden adem, beroofd vooral van levenslust. Dat is
een keramerkende trek : in tijden van verval heerscht
de zware, sombere levensaanschouwing ; de zelfmoorden worden talrijk de mensch heeft den moed
niet meer het moeilijke en lastige te torsen en
de letterkunde — trouwe spiegel der samenleving
vervalt in hopeloos pessimisme. De groote, de klassieke schrijvers integendeel huldigen ook den zonnigen
kant des levens ; zij weten dat de kunst onsterfelijke
vreugd is : Vol frischheid en kracht, lachen zij de
komende eeuwen tegen.
Zij kennen ook de gansche ladder der zielsaandoening, der gevoelens van 't menschelijke hart.
Daaruit spruit hun troostende weemoed, borrelt hun
verkwikkende humor op.
Schrijvers van de Anzengrubersschool kennen
geene andere poezie dan die der scheikunde en ontbinding. — Ook hebben wij haast om die te verlaten,
maar wij moeten toch nog eerst aanstippen hoe onlandelijk zulke landelijke werken zijn. Materialistische,
rationalistische boeren zijn eene anomalie, in strijd met
de werkelijkheid, met de hoogere eischen der kunst. De
boeren mogen hunne gebreken hebben ruwheid,
maar het zijn de gebreken niet van
grofheid
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den stadsmensch — verfijnde wulpschheid, grondige
dwaling van d,en geest.
Gelukkig dat wij -niet verre moeten zoeken om
werken te vinden die gezonde strekking paren met
dichterlijke ingeving, met zuiver realistische waarneming-.
Bijna iedere schilderachtige streek van ,Duitschland heeft haren dorpverhaler, haren beschrij ver
gevonden : Zoo genoot het eenzame, met sombere
-dennenbosschen zacht ruischende Schwarzwald zijnen
Auerbach en later zijnen Hansjakob.
Auerbach bezit al de gaven, die Anzengruber
zoo jammerlijk moet derven frissche oorspronkelijkheid, opborrelend of sluimerend gevoel, naIeviteit,
ongekunstelde poezie.
Moet hij voor den Oostenrijkschen schrijver
onderdoen, onder opzicht van waarneming? Volstrekt
niet. Zijne kennis van het landleven, van de 'zeden
en gebruiken der Schwartzwald-bevolking is even
troiuw als fijn; ja, wij zouden niet aarzelen hem meer
-realistisch te/ noemen dan Anzengruber, daar hij het
leven neemt in zijne volheid met' zijne goede en
-slechte kanten, met zijne licht- en schaduwzijden.
Meer artiste is hij zeker, daar hij weet te veredelen.
ETij is tevens rijker en breeder in de groepeering;
er zit meer spel en leven, meer handeling in de
-opvoering, meer verwikkeling, meer gebondenheid
en stijl.
Overbekend zijn Auerbachs Dorfgeschichte —
Barfaszele, dat pereltje van naleviteit en fijnheid,
verwant misschien met de Petite Fadette, van Georges
Sand, maar gelijk een blond dochterken der Germaanscne wouden, vol droomen en innige fantazie,
het kan zijn met een zwart, vroolijk, levendig Fransch
meisje, Brosi en Mani het vroolijke, moedige, landelijke paar, — Die Geschichte des Diethelm von Buchenberg vol tragische kracht, indrukwekkende somloerheid.

HET LANDLEVEN IN DE LETTERKTJNDE. 449
Een sluier van weemoed hangt vaak over Auerbachs werken. Hij is wel, ondanks zijn Israelitischen
oorsprong, een zoon van het droomende, dichterlijke
Germania. Zijne kunst is geweven uit innig gevoel
en zoete, bekoorlijke halve droomerij , maar mijlen
ver blijft deze genotvolle treurnis van het pessimisme,
van het willens en wetens zwartzien van een Anzengruber en van gansch de moderne school. Auerbach's
weemoed is eene zaak des harten; geene strekking,
of gewoonte, of mode van den geest.
Onder een ander opzicht nog verschillen de twee
schrijvers grondig : Auerbach gelooft nog in de
liefde, hangt ons bekoorlijke tafereelen op, als idyllen
zoo frisch, van het jeugdig gevoel dat twee harten
aaneen verknocht. Bij Anzengruber ontmoeten wij
dat nooit. En als natuurlijk gevolg, waar Anzengruber slechts tooneelen van vleeschelijke drift voorhoudt, daar komt nooit bij Auerbach het minste
onkiesch AA,roord het landelijk tafereel ontsieren. On-gemeen kuisch zijn deze dorpverhalen.
Onmogelijk ze alien te ontleden. Alleen bij den
« Lehnhold D willen wij wat langer verwijlen. Tot
hiertoe inderdaad hebben wij het landleven enkel
onder zijne goede, gezonde kanten beschouwd, maar
gelijk alle aardsche zaken heeft het zijne keerzijde,
zijne gevaren en gebreken, en dit blijkt uit Auerbach's werk.
Een « lehnhold v is een grootboer, een pachter,
die een uitgestrekt erf bezit, vrij van schulden en
lasten. Zulk een is de Furchenbauer, de held van
een verhaal vol duistere rampen, tragische voorVallen;
want ja, deze vrije, onafhankelijke boer, deze koning
onder zijn yolk, is 't gevaar onderhevig der alleenheerschers : hij vervalt in dwingelandij.
Zijne trekken reeds teekenen zijnen aard : pl--.
< Hij ziet er lang uitgestrekt, dor en hardknokelig
uit, en zijn gansch wezen heeft jets taais en onbuigzaams. De witte haren, die den spitschen bovenkop
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bedekken, zijn kort gesneden, het hooge voorhoofd is
vol rimpels, over de grauwe oogen zijn de uitloopers
der dikke wenkbrauwen in de hoogte geslingerd,
de linker rneer dan de rechter,... de kakenknokels
steken dor uit en diepe voren strekken zich uit aan
beide zijden van den kno'bbeligen neus; dat zijn`voren,
door het noodlot geploegd. Furchenbauer be=teekent Vorenboer. — « De smalle lippen van -den
mood zijn zoo zeer binnenwaarts getrokken, dat men
bijna Been rood ziet. Daarbij heeft de man in zijne
doenwijze iets bewegelijks, al is deze ook hoekig
en scherp.
Men zal in vele boerengezichten iets trotsch en
wederstrevends vinden, dat is niet immer de uitdrukking eener innerlijke gemoedsstemming, maar spruit
eerder uit den zwaren arbeid, tegen wien dikwijls
eene trotsche gesteltenis, ja in zekere mate een
vijandig overwinnen noodig is. »
Bij den Furchenbauer is die hardheid van gelaatstrekken niet alleen te wijten aan zijn aanhoudenden
kamp tegen den grond; zij is wel degelijk de uitdrukking van een norsch gemoed. Begon- hij niet
met een oog aan zijn tweeden zoon uit te slaan, -met
den steel zijner zweep, omdat het kind zich eene
franke en onbetamelijke spdternij veroorloofde ?
Niet zeer aangenaam moet het leven der boerin
zijn, nevens zulken ruwen, hardvochtigen echtgenoot.
Nochtans, « het snag hard klinken, en toch is het
waar en blijkt bij nadere beschouwing ook milder :
bij de boeren, in 't bij zonder bij de grootboeren, is
de echt dikwijls maar eene verdragsverhouding in
de uitgestrektste beteekenis van het woord. Erkennen de echtlieden dat de verscheidenaardigheid hunner naturen zich niet tot eenigheid laat versmelten,
zoo treedt een wederkeerig zelfstandig begaanlaten
tusschen. Hier waar de liuisvrouw gelijkmatig met
den man voor den eigendom moet arbeiden, vervult
iedereen de reeks zijner plichten zonder verdere aan-
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sporing. De arbeid tot behoud en vermeerdering van
het bezit is het wezen des levens, dat door het heilighouden van den gesloten band nog eene zekere
wijding verkrijO en komen er kinderen, dan herbloeit de verdraagzaamheid ook nog in liefde.
Openbare oneenigheden, ja scheidingen uit gebrek
aari liefde komen daarom in 't leven der grootboeren haast nooit voor ! »
Leveren deze woorden niet het bewijs van de
grondige kennis des schrijvers van den boerenstand?
Slechts door levenslang, dagelijksch verkeer met
het landvolk komt men tot zulke vertrouwdheid.
Hier geene spraak van sentimentaliteit of flauwe
bergerades. Alles is ernstig en taai, gelijk de natuur
van het Schwarzwald, gelijk het strenge leven der
boeren.
Ook bij de vrouw des Furchenbauers is deze tot
liefde overhellende verdraagzaamheid tot stand gekomen. Dochter van den « rijken vetten gouwboer, voogd
van Zevenhoven, die den eervollen bijnaam van
Schmalzgraf droeg », had zij haren gemaal groote
rijkdommen aangebracht en « de beide echtlieden
leefden in vrede en hielden elkander in eer. »
Nochtans in 't geheim droeg de boerin een zwaar
kruis, en daarin ligt de knoop van het verhaal. —
Uit berouw voor zijne wandaad tegenover den tweeden zoon Vincenz, uit vrees dat hij hem verraden
zal, wil de Furchenbauer dezen bevoordeelen tot
schade van den oudsten in 't leven gebleven zoon,
Alban. Alban is eene warme, rijke natuur, die meegaat met de edelmoedige gedachten, de vrijheidsstrooming dan in voege — de jaren '48 « Het
was de tijd der teekens en wonderen, alle verlangens en alle beloften, die meer of minder klaar in de
gemoederen sluimerden, moesten hunne vervulling
vinden... De hoop dat een tijd gekomen was, in den
welken men zich over zijn zweet zou verheugen, nam
,dikwijls een fantastischen vorm. Dikwijls als iemand
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moest, overkwam hem plotselings als een benauwende
schrik het gedacht dat hij den triomfstoet miste, die nu
de hooge baan overtoog en alles gelukzalig maakte. D
Getrouw aan deze demokratische gezindheid, \is
Alban verliefd op de dochter van een daglooner zijns
vaders, des Nagelsmids Vreni. Natuurlijk is de vaderdaar tegen en daaruit ontstaan oneenigheden i en
ongelukken. Wel wat gebrek aan samenhang, wat
wispelturigheid van wege Alban, wat langdradigheden kan men hier, zooals in zijne andere werken„,
aan Auerbach verwijten , maar, van den anderen
kant, hoe weet hij alle onkuischheid, alle grofheid_
te vermijden in een toestand, die Rosegger en
vooral Anzengruber daar onmiddellijk aanleiding toe
gegeven hadde. In al Auerbach's verhalen is geen,
onbetamelijk woord te- vinden.
Alban, met zijne vrijheidsgezindheid, met zijne
onbezonnen liefde, worth uit het ouderlijke hof verbannen, keert er terug na vele wisselvalligheden,
eindigt met zijn broeder in een afgrond te stooten
en words zelf door zijn vader vermoord. Duister,
tragisch is het verhaal tot aan zijn noodlottig eind;
maar eene les is eruit te trekkeni er ligt gevaar in
de almacht.
In bns klein, verbrokkeld land, kunnen wij on&
geen gedacht vormen van deze machtige boerderijen, van deze koninklijke pachters aan geen gezag
onderworpen; maar gedurig worden zij vermeld in de
boeken der Duitsche schrijvers. Het leenstelsel del:
middeleeuwen heeft in Duitschland meer sporen
achtergelaten dan in de Zuiderlanden. Allicht ontaarcit
een onbegrensd vermogen in dwingelandij.
1.i.et alleen een schrijver uit den tijd der romantiek zooals Auerbach, ook een hedendaagsche, zeer
realistische, verhaler, Hansjakob, heeft ons- daar een
voorbeeld van gegeven. — Hansjakob is eene zeer
zonderlinge persoonlijkheid, en om de waarheid te
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spreken, ons niet zeer sympathiek. Zijne figuur is
somtijds raadselachtig. Katholieke pastoor, kapt hij
geerne op de geestelijke overheid ; beschimper van
het moderne, is hij toch zelf gedurig aan 't coqueteeren met zijne modische zenuwkwaal ; vriend van
't y olk, heeft hij meestal eene ruwe verachting voor
het meest verdrukte deel van 't yolk : de vrouwen.
Verre van ons zijn talent te ontkennen, zijne oorspronkelijkheid. In dezen menschenhater schuilt een gouden hart diep geloof bezielt dezen schijnbaren
sceptiek en zijn pessimisme is oppervlakkig, enkel
mode. Maar toch moeten wij opmerken hoe hij mank
loopt aan de bijzonderste gebreken van 't Germaansche ras : neiging naar grofheid en materialisme,
helling naar verkleining van geloof en leering.
Leverde Duitschland niet den eenigen broeigrond
tot ontluiking eener kettersche sekte na 't concilie
van 't Vatikaan ? En bleek de kulturkampf niet
nuttig tot heropbeuring der geestelijkheid, met ze
in 't vervolgingsvuur te louteren. — Deze bemerking
is niet toepasselijk op Hansjakob, die nooit het
pad der orthodoxie verliet en heeft maar eene algemeene waarde. — Men zou zeggen dat de Duitschen,
steeds geneigd te bukken in slaafsche houding voor
stoffelijk geweld, zich over deze vernedering wreken
met den nek trotsch op te richten tegen geestelijk
gezag. Ware fierheid gaat met echten eerbied gepaard.
Wij zijn verre van Hansjakob, wien wij ook
geene uitgebreide studie kunnen wijden. Eene bevoegde pen heeft op deze zelfde plaats over hem
gehandeld. Zijn naam kwam ons natuurlijk voor den
geest, sprekende van de soms ruwe zeden van
't boerenvolk. In een zijner Schneeballen geeft hij
het verhaal eener vrouw, gemarteld, ja ter dood
gebracht door mishandeling, door haar. eigen vader,
omdat zij een verfoeid huwelijk niet Deze
geschiedenis rust op historischen grond : of zij wel
op letterkundige waarde mag aanspraak maken ?
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Hier komt de vraag weer op van de juiste maat
werkelijkheid en 'fantazeeren, die noodig is tot het
voortbrengen van- een kunsfwerk ; maar dit zou ons
te verre brengen en wij hebben , haast om de wat
zware, wat , duistere Grermaansche , letterkunde te
'verlaten voor eene nog jonge natuur, voorfrisschere
werken. Het Noorden lokt ons -aan : de bekoorlijke
SynnOve Solbakken van ,Bjornson.
M. E. BELPAIRE.
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DRUMSHEUGH'S LIEFDEGESCHIEDENIS
door IAN MACLAREN (I).

I.
Drumsheugh's te huis.
RUMSHEUGH had Dr. Maclure eens, den winter
v&Sr hij stierf, langs de groote baan tegengehouden, en hem gedwongen een wij1 te
schuilen, want het was een gure Decembernacht
omstreeks het kerstfeest, en ze hadden alien bemerkt,
dat de dokter begon ineen te vallen.
— « Is het gij? Weelum-? » want de maan was
nog niet op en de oostwind dreef de sneeuw omhoog.
Ik was uitgegaan om te zien of de storm de
schapen niet gedood heeft, en nu trek ik naar huis.
Kom mee, een wijl rusten. Het zal omtrent negen
uur zijn eer de maan opkomt en de wind zal ondertusschen misschien vallen. Gij zijt allebei zeer vermoeid ». En Drumsheugh nam Jess bij den breidel.
Acht mijlen ver had de wind op Maclure's rug
geblazen en de grijsaard was van den top van zijn
vilten hoed, die over de kraag van zijn jas neergetrokken was, tot aan zijn zadel in sneeuw gehuld.

(I) Over Jan Maclaren leze men Dietsche Warande en Belfort
1900, II bI. 234 en vlg.
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Om den hoek van den zadel maakte de sneeuw een
kleine bank, die nauwelijks door de warmte van
Jess' -lichaam in bedwang gehouden werd; op zijn
beenen was zij door de bewegingen van het rijden,
in stukken gebroken, maar zij hing in groote klompen
langs weerskanten aan de stijgbeugels.
De fijne, rondwarrelende sneeuwjacht bestoof hem
langs voren, smolt onder zijn adem, maar vroos in
zijn baard opnieuw tot kegels, terwij1 de manen van
Jess ieder oogenblik witter werden.
Toen Drumsheugh's huishoudster de keukendeur
opende en in het licht dat buiten viel het paard en
zijn meester zoo wit en spookachtig zag - staan, was
zij alleen in staat te zeggen : « God beware ons, naar
ziel en lichaam », hetgeen de volledige vorm van een
gebed was, telkens men verrast werd.
Drie maal beproefde de dokter of te stijgen,
maar driemaal mislukte het hem van louter stijfheid,
en hij zou aan de deur gevallen zijn, ware ,het niet
geweest, dat Drumsheugh hem ondersteunde.
€ Dat zal een les _zijn, Weelum, » zegde Drurnsheugh, terwij1 hij hem hielp de keuken binnen gaan,
— « gij zijt gansch versteven. Trek de laarzen van
den _dokter uit, Leezbeth, en breng hem een jas »„
« Laat mij gerust; denkt gij, dat ik een kind'
ben ?- Binnen een minuut ben ik weer de oude —
het is niets, dan de koude — zij zijn hard om trekkenr
Leezbeth — laat het mij doen — wel, wel, als ge nu
volstrekt wilt, maar ik zie niet graag, dat eon vrouw
zoo een man dient. »
Na nog een weinig tegentand geboden te hebbenr
liet hij haar toch begaan, en Leezbeth, opkijkende, zag
haar meester, die Maclure aandachtig bezag, zooals
men een man bekijkt, die ten doode gedoemd is..
Drumsheugh had op dat oogenblik inderdaad
bemerkt, dat dit de laatste winter van den dokter zou
zijn ; hij had hem nooit, van gansch zijn leven, zoo,
gemakkelijk om behandelen gezien.
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Leezbeth was al lange jaren de huishoudster van
Drumsheugh en men wist, dat zij al zijn manieren
kende. Het was altijd een onuitgemaakt punt gebleven, wie, van haar of haar meester, de hardste was,
maar hierin was men het eens, dat zij beiden in
vindingrijke spaarzaamheid en onmeedoogend afkeuTen van onberedeneerde vrijgevigheid, de glen het
voorbeeld gaven. De vleeschhouwer van Kildrummie,
in zijn onregelmatige bezoeken aan de glen, moest
bij Drumsheugh niet veel aanspreken, en het werd
,aan de nieuwe meid, die het werkvolk al te overvloedig beschbnk, den volgenden melktijd verboden,
nog drank te dragen.
« Hier hebt gij uw pint, Jeems, noch min, noch
/neer, » zegde Leezbeth tegen den onderbaas. « Mary's
hand beeft als er mansvolk omtrent haar is ». En
Drumsheugh, die de geschiedenis des avonds vernam,
keurde Leezbeth's handelwijze volkomen goed.
Leezbeth had de gewoonte te pochen, dat er aan
haar meester geen zachten kant was, en men dacht
algemeen, dat hij in alle zaken boven het gevoel
verheven was. Maar dien avond was Leezbeth verwonderd over de vreemde vriendelijkheid, die terwij1
hij rond den dokter drentelde, zijn stem verzoette.
Drink het uit, Weelum zegde hij, het glas
aan de lippen van den ouden man houdende ; « het
zal uw hart weer in gang zetten; tracht nu eens
recht te staan, wij zullen in het huis wat over en
weer stappen nu zijn wij er; gij staat weer vast
op uw beenen... die deur hier is altijd in den weg,
het is een donkere doorgang geef mij uw arm
het,is schrikkelijk hoe stijf men van zitten kan
worden ».
Er werd Leezbeth bevel gegeven alle hartsterkingen op te halen, die zij vinden kon, en zij hoorde
Drumsheugh met bezorgdheid den dokter allerlei
opdringen.
Het is onverstandig zoolang uit te blijven zon-
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der eten, en de - nacht is zoo kola Men , zal u
een of anderen morgend eens lang de baan vinden.Proef nu eens van dit aalbeziesap ; het is goed voor_
den hoest. Dat kan waarachtig nog niet voldoende zijn.
Schuif uw zetel bij het vuur, Weeltim, of Hever,
neem dezen hier, het is die van mijn moeder en hij
is gemakkelijker; achter zoo een ritje zal hij deugd
doen. Hebt ge nu warm? »
« Ik voel mij oprecht goed en tevreden, Drumsheugh. Het is een eenzaam ding, ginder, wanneer
men des nachts nat en moe te huis komt. Bij een
vriend zitten zelfs zonder veel te zeggen, — is
toch gezelliger ».
- <<1k wenschte, dat gij meer kwaamt,Weelurn,»
zegde Drumsheugh haastig, wij worden alle dagen
een beetje ouder en wij moesten meer bijeen kothen.
Het is het spreken niet, dat de vrienden maakt. Hoe
oud zijt ge nu? »
c Ik zal dees maand drie-en-zeventig jaar worden
en dat zal mijn laatste verjaardag zijn' ; gij zijt ouder,
Drum — -maar gij , zijt een kloeke man en nog goed
voor twaalf jaar.
-7 Gij zoudt zoo goed kunnen zijn als ik, indien
gij niet zoo dikwijls onverstandig geweest waart en
zoo koppig, dat - gij u door niemand wildet laten
gezeggen; maar indien gij wilt oppassen, kunt gij
ons nog alien overleven. Gij zijt dezeifde niet meer,
als toen gij de keuken binnen kwaamt. Leezbeth was
verschrikt als ze u zag », en Drumsheugh gebaarde
vroolijk te ,zijn.
Was zij het waarachtig? zegde Maclure
opgewekter. 1k heb dikwijls gedacht, dat men
een gansche lading schietpoeder zou noodig hebben
om Leezbeth uit haar gemoed te krijgen. Hoe lang
is zij hier reeds? Ik herinner mij haar aankomst nog;
het was na de dood van uw moeder en dat is lang
geleden.
« Vijf-en-dertig jaar, sedert St Maarten. Zi$
-
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is een meisje van Kildrummie, maar al haar yolk
is dood. Leezbeth is een getrouwe huishoudster en
een bekwame vrouw ; ik heb niets te zeggen tegen
Leezbeth.
zegde Drumsheugh
A Zij is zeer zorgvuldig »
gedachtenvol ; — er is hier niet veel verloren
gegaan, sedert zij hier gekomen is ; dat moet ik
zeggen. Zij heeft haar werk volgens haar beste inzicht
gedaaii, maar het is altijd schrappen met haar en
met de beste huishoudster, blijft het huis toch onhartelijk.
« Willem, » — en dan bleef hij staan en gingin het vuur pooken.
« Welnu? » zegde Maclure en keek aanmoedigend
naar zijn vriend, wiens gelaat heel veranderd was.
Waart gij op het punt jets te zeggen? » Maclure
wachtte, want vertrouwelijke mededeelingen waren
in Drumtochty zelden.
« Er is, lang geleden, in rnijn leven jets gebeurd,
dat niemand weet, en dat ik u zou willen vertellen,
maar nu niet, want gij zijt moe en terneergeslagen. Zult
ge gauw nog eens komen, Weelum ? »
- « I'dorgen avond, als ik kan, » en de twee
mannen bleven een wijl zwijgen.
De wind kwam in rukken op, schuifelde in de
schouw en stierf met lang gehuil over de velden
weg, terwul de sneeuw tegen de vensterruiten sloeg.
Drumsheugh's hond, vermoeid van zijn meester door
den storm te volgen, lag vOOr het vuur uitgestrekt,
te slapen, maar roerde een oor op het kraken van
een deur, boven, of bij het vallen van een kool uit
den rooster.
Drumsheugh zat in de gloeiende kolen te staren
en zag er dingen in, die voorbij waren, totdat hij
glimlachte en zegde
« Hoe lang is het, dat gij uitgingt om forellen
te vangen, Willem ?
Ongeveer zestig jaar. » Herinnert gij u den
-
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put in de Scheuchiebeek, waar deze uit het meer konat ?
De visschen hadden de gewoonte in den vollen stroom
te liggen en aas te zoeken, 1k ben er verleden Oogstmaand nog voorbij ' gegaan, en dan kreeg ik eensilaps een gedacht en ging tot op den oever. De
•ik schijnt nog altijd dezelfde te zijn, en ik keek
in de diepte of er op den grooten steen Been forel
lag. Ware ik zoo stijf niet geweest, ik zou beneden
gegaan zijn, om nogmaals mijn geluk te beproeven. »
— « 1k ken dien put goed, Willem, » begon
Drumsheugh. « Weet gij nog, waar ik dien drogen
zomer die forel gevangen heb, die twee pond woog ?
Het was de grootste, die men ooit uit de Scheuchie haalde, ik heb het u den volgenden dag op
school verteld. »
— « Ja, gij hebt het verteld, en den heelen winter hebt gij op die forel gepocht, maar niemand
heeft ze ooit gezien en in het begin woog ze een
half pond. Mij dunkt, dat ze gegroeid is. Zij zal er
vijf wegen, voordat gij er mee gedaan hebt, Drum. >>
« Gij zijt wel onbeschaamd, Weelum. 1k heb
ze in het- vonrbijgaan in den ,winkel van Luckie Simpsom gewogen, en zij woog, zoo waar ik hier \sta, twee
pond, maar misschien stond er in de schaal een gewicht bij.
— « Visschers zijn de grootste leugenaars, die
ik ooit ontmoet heb, en gij hebt - dezen 'avond uw
best gedaan, Drum ; maar toch, dat forellen-visschen
was een schoon spel. » En de dokter werd opgeruimd. « Mij dunkt, dat ik er nog mee bezig ben :
op mijn buik, op een steen liggend, dat de oogen
alleen er over uitkomen, mijn mouwen opgesloofd
tot aan mijn ellebogen, en mijn handen afhangend
in het koele water , en het voorbijschieten van
de forel — en dan, het grijpen van het lenig,
glad lichaam, met de roode plekjes op den Witten
buik, en dit over mijn hoofd wegwerpen ! Het was
schoon !

DRUMSHEUGH'S LIEFDEGESCHIEDENIS. 461
— « Ja, Weelum. En ze missen zelfs, was de
moeite waard. Ze tusschen de handen te voelen glip-pen en dan de beek af te zien verdwijnen, als een
witte pip in het donkere water, en ze dan over een
kleine val in een ander hol te zien wegbuitelen. >
Zoo zaten de twee oude jongens het verleden te
overdenken en zij zagen in het vuur water over steenen stroomen, en diepe, koele putten, beneden overhangende rotsen, en kleine watervallen, en berke-takken, die in de poelen hangen en gespikkelde
forellen, die blinken op het gras. Maclure's gezicht
vervriendelijkte nog en hij draaide zich in zijn
zetel om.
« Gij zegt niets over den dag, dat de beek
zwol en gij om mij kwaamt en om Sandy Baxter
en om Wetherton's broeder Squinty, en ons verloktet om schooltje-duik te spelen, zeggende, dat
gij heele benden forellen in de holen zien wemelen hadt. »
— « ja, ik trachtte John Baxter ook mee te
krijgen, » onderbrak Drumsheugh, die er aan hield,'
nu ze ermee begonnen waren, de geschiedenis vol-komen juist te vertellen, « maar hij wilde niet.
Hij wilde ons niet gelooven. Hillocks bracht het
uit op het zicht van den klap, die hem bedreigde.
Zij zijn naar de Scheuchie achter forellen, » schreeuwde hij, en zelfs de meisjes scholden hem < overdrager » als hij naar huis ging. « Dat was een dag,
Drum ! Ik zie nog Sandie's hielen in de lucht, toen
hij over Gormack in den donkeren put viel, en
gij er hem bij zijn broek uittrokt. En zijn Latijnsch
leesboek, dat uit zijn zak in het water gevallen was,
,en Squinty, die er, over de steenen kruipend, achter
ging. » De dokter lachte luid.
— « Wat gij niet zegt is, dat gij mij bij de
boerin op Gormack, een stute zondt bedelen, en dat
ze u achter den dijk zag rondsluipen en ons een
,standje gaf, omdat wij schooltje-duik speelden. )
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« 1k herinner het mij, » zegde Maclure. « Dan
zag zij Sandie, die droop gelijk een verdronken rat,
en zij deed hem binnengaan om zich te drogen en gaf
ons zwijnevleesch en haverkoeken. Er was een barst
in mijn telloor, juist een Beek lijk de Scheuchie;
ik zou ze op een stuk papier kunnen uitteekenen. »
— « Het was Gormack's moeder. Het is nog zoo
lang niet, dat ze dood is. Den avond voor haar
overlijden heb ik haar nog gezien. »
< En dan, den volgenden dag, den klap van den
ouden meester, degene, die hier voor Domsie was;
hij had zoo een schoonen zwaai ! Mij dunkt, dat ik
mijn wang _nog voel zinderen. '» En Drumsheugh
schudde in zijn zetel van het lachen. « En daar kregen
wij er nog een van vader, maar, (hij sloeg op zijn
knie) het was het al waard, man, wij hebben in ons
leven geen schooner dag gehad. »
— « Het is mij juist, alsof het al gisteren gebeurd was, maar, hoe schoon de dag was, er kwam
toch een einde aan. Weet gij nog hoe bang wij
waren van naar huis te gaan en hoe wij niet durfden vertrekken, voordat de zon heel achter den
UrtaCh verdwenen was. »
- « Wij waren gevieren » hernam Maclure.
« Sandie kreeg zekeren sneeuwnacht, al vechten
in de loopgraven, een Russische bajonet door het,
hart, en de arme Squinty stierf in Amerika, vol verlangen naar de glen en wenschende, dat hij toch
op het kerkhof van Drumtochty mocht begraven
worden. Het waren alle twee goede jongens, en dat
zijn er twee van de vier schooltjeduikers, die naafi
het eeuwig vaderland zijn. Gij en ik, Drum, wij hadden dien avond, om naar huis te gaan, den lang,
steri weg of te leggen, en wij zijn nogmaals de
laatsten. De zon gaat voor ons ook onder ; wij hebben een goeden, langen dag gehad ; gij zult achter
mij nog een wijl mogen blijven, maar onze tijd is
toch voorbij. >
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Gij hebt gelijk, Willem; wie ook het eerst
vertrekt, wij zijn dicht bij het einde, » zegde Drumsheugh. De twee mannen keken strak in het vuur
en de stilte viel nogmaals over beiden, totdat de
hond opstond en zijn kop op Drumheugh's hand.
ging leggen. Hij werd ook oud en had geen anderen wensch, dan bij zijn meester te zijn.
Drumsheugh schoof zijn zetel in de schaduw en
zuchtte
Het is toch hetzelfde niet, Willem, het is- toch
hetzelfde niet. Wij deden, wat wij niet mochten,
ongetwijfeld, en wij waren bang van bij onze ouders
te komen, maar wij wisten, dat het te huis toch
beter was dan buiten op den kouden berg, en er was
in alle gevalle een huis om ons te herbergen. »
Maclure hielp niet en Drumsheugh ging, alsof
elk woord hem in doodstrijd ontworsteld werd, voort-:
• Wij weten niets over » en hij aarzelde « over
de andere zijde. Ik heb daar dikwijls aan gedacht
bij het glanzen van den zomernacht, of hier alleen,
in den winter, zittend bij het vuur. Men kan een arme,
oude boer zijn en toch zijn eigen gedachten hebben ! )
« Als ik een knaap was, was het de vader van
den pastoor, die in den kansel stond, en meester
Cameron was in de school, en uw vader ging in
de glen over en weer; nu zijn zij alien vertrokken.
In de kerk kan ik nog soms het gelaat zien, dat
op den hoek van iedere bank was, en de kinderen
in het midden, en de huisvrouw op het andere einde
er is geen, dat ik mij niet kan herinneren, onder
het sermoen, als de pastoor bezig is.
« Wee mij. De oude menschen, die in Burnbrae
en Hillocks en Whinnie Knowe woonden, zijn dood
en begraven, mijn eigene vader en moeder met de
anderen, en hun kinderen maken zich gereed om
hen te volgen en er zal weldra een ander geslacht
in onze plaats zijn. »
Hij zweeg, maar Maclure wist, dat hij niet gedaan
had.
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« En dat is het slechtste niet, want er moet
niemand blijven leven, totdat ihij kreupel en kindsch
is. 1k, voor mij, zou willen vertrekken, zoo gauw ik
mij zelven niet meer kati behelpen, maar dat wij
geen woord weten over hen ! Zij hebben ons vaarwel
gezegd en zij zijn weg uit de glen en de menschen
zeggen, dat ze naar het land der zaligen zijn. Het
is een schoon liedeken en ik heb niet gaarne, dat
er mij iemand beziet, wanneer het gezongen wordt,
maar wie weet er rn‘t zekerheid jets over dat land? »
Maclure gaf nog altijd geen antwoord.
De zon zal te Strathmore opstaan en achter
Glen Urtach ondergaan en de Tochty zal stroomen
zooals nu, en er zullen menschen zijn, die zaaien
in de lenté, en in den oogst het koren ,binnen doen,
en er zal yolk zijn om te gaan bidden in de kerk,
maar wij zullen weg zijn, en, Willem, moet dat
einde van ons wezen?
Er was zulk een droeve toon in Drumsheugh's
stem, dat de hond jankte en zijn hand ging likken.
« Neen, Drumsheugh, dat zal het einde niet
wezen. Onze ouders zijn weg en wensch niet ze terug
te hebben, maar niemand zal mij doen gelooven, dat
heel het oude Drum,tochty in het kerkhof bevat is.
Neen, neen. 1k heb de glen menig jaar gadegeslagen, en het hartigste schouwspel, dat ik gezien
heb, is het kweeken van mannen en vrouwen. Het
zijn om te beginnen kinderen zonder verstand, zooals
wij zelve waren, maar zij hebben niet gedaan, wanneer
zij Domsie en de school verlaten. Eerst komt het
werk en de strijd met ons kil land, om er ,genoeg uit
te halen om den pacht te kunnen betalen en met
verstand te leven. Dan komt de liefde en leert aan
een zelfzuchtig, oppervlakkig schepsel een goede echtgenoot te worden voor een vrduw, en ten laatste
komt het verdriet, dat zelfs den luidruchtigste leert
zoet zijn.
Het is een lange leerschool, maar zij heeft toch
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voor Drumtochty goede 'uitslagen. Ik zeg niet, dat
ons yolk zeer slim is, noch dat het geen fouten heeft;
maar ik ben fier geboren te zijn en geleefd te hebben
in de glen. 1k geloof niet, dat er een leugenaar onder
ons is, uitgezonderd Milton, en die komt van Muirtown; noch een lafaard, zonder wilskracht; noch een
verkwister, aangezien Charlie Grant in Amerika is;
noch een schepsel zonder hart, die zijn gebuur niet
zou helpen.
De glen is een ruwe school, en zoo is ook die
van den armen Domsie, maar hij zond niettemin
knapen uit, die in de wereld onzen naam maakten ;
en ik ben van gedacht, dat de scholieren, die op de
ander manier de glen verlieten, ook wel geluk zullen
hebben en niemand in schande zullen brengen. Gij
weet, dat ik niet veel tijd heb voor de kerk, maar
er is niemand, .die niet eens op de ander wereld
denkt, — en dat is zoo mijn eigen gedacht.
« Gij zijt misschien niet verre mis, Willem; dat
klinkt zeer wijs, maar, men kan niet zeker zijn. »
- « 1k heb menschen gezien, die zeker waren, 2,
zegde de dokter, en ik ben tevreden, dat ik den
ouden Burnbrae gekend heb. Hij was een streng
man, en hij gaf mij menig standje over kerkgang
en het gebruiken van goede taal, maar ik zeg het
u, hij was van de goede soort ; bij hem was geen
ellendig veinzen noch huichelarij. 1k was bij hem,
toen hij stied. »
— e Hebt gij jets gezien? » Drumsheugh boog
voorover en sprak fluisterend.
— « 1k heb niets anders gezien dan een braaf
man, die de lange reis ondernam, ' en grootscher
schouwspel heb ik niet noodig.
« Hij lag zonder gevoel, en zijn vrouw, arm schepsel, was bedroefd omdat zij geen laatsten blik kon
krijgen, en John, die nu Burnbrae is, had verdrietom wille van zijn moeder. D
c Zeg den Naam, » want ik hield zijn hoofd vast,
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« en hij zal het hooren. » Maar ik kon niet, het
was niet voor mijn tong. Zoo zegde hij hem zelf
in zijn vaders oor, en Burnbrae deed zijn oogen
open, glimlachte hen toe, en ik hoorde twee woorden :
« Geen kwaad ». Hij wilde izeker ,zeggen : « Been
vrees. » Drumsheugh, ik had het lien nacht willen
wagers
met den ouden Burnbrae.
,t,
« De twee laatste dagen kende mijn moeder ons
ook niet meer, » en Drumsheugh steunde zijn hoofd
met zijn handen.
• Gij heriimert u ) het kleine meisje, dat bij Mary
Robertson woonde »•' Maclure wilde, nu hij aan den
gang was, alles vertellen, « dat kleine- meisje, waarvan Jamie Soutar zooveel werk maakte, omdat haar
moeder dood was; zij lachte met haar ziekte, en ik
nam ze op mijn knieen, want Daisy en ik waren
goede vrienden. »
• Zal ik vandaag sterven? »- vroeg zij en ik
kon niet liegen, als ik in die oogen schouwde.
,
« Wees niet bang, lieveling », zegde ik. o- Gij
zult gauw te huis, ,zijn. »
« Loud me dan goed vast, Dochsie, » zoo noemde
zij mij, en moeder zal mij uit uw armen nemen.
De Althachtige moet zien, dat het' vertrouwen van
het acme- kind niet tot schande gemaakt wordt, of
anders' zou Hij zijn naam niet verdienen.
« De wind is gevallen, » zegde de dokter, « en
hij spoedde zich naar het raam; en de maan schijnt
klaar ; alle gevaar is voorbij ; nu moet ik weg. In
plaats van den storm zal ik nu den maneschijn
achter mij hebben. Zij spraken geen w9ord meer,
eer zij op de groote baan stonden en dan nam, de
dokter afscheid. Drumsheugh bleef dight bij hem
staan en schiskte een riem aan den sti/gbeugel.
« Gil en ik, wij zijn niet zooals7 Burnbrae en
het meisje, Weelum; ik ben soms bevreesd .... naar
huffs te gaan. »
-- « Het verwondert mij niet, Drumsheugh, ik
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ben ook somtijds zoo. Wij zijn beiden kerels, die
nu en dan eens vrijwillig in de school kwaad gedaan
hebben, en wij zullen misschien wel gestraft worden,
en dat zal ons good doen.
« Maar hoe het ook weze, wij moeten het wagen,
en ik hoop dat de Almachtige niet strenger zal zijn
dan onze rnoeder, den dag dat de zon onderging en
de nachtwind over den berg blies. »

II.
Drumsheugh's geheim.
Toen Leezbeth kwam zeggen, dat dokter Maclure de hoeve binnenreed, verstond Drumsheugh
seffens met welk doel hij kwam, maar het was eigen
aan Drumtochty, dat men, nadat de plaatselijke
zaken afgehandeld waren, met stornheid scheen geslagen te zijn, en hij bleef met afgekeerd gelaat in
het vuur zitten kijken.
De dokter zat een wij1 to zwijgen, want in de
glen eerbiedigde men elkanders ziel en men verstond
dat intiem gesprek soms kan pijn doen ; op den duur
echter vond hij het goed een beetje te helpen.
Gij hebt gisteren avond gezegd, dat gij jets
te vertellen hadt, Drum. »
« Ja, seffens, ik kom daarop; geef mij nog
twee minuten tijd. » Maar het duurde er tien, eer
Drumsheugh den mond opende, alhoewel hij dieper
in zijn zetel schoof, zich recht zette en drie maal
deed, alsof hij wilde beginnen spreken.
Weelum, » zegde hij op den duur, en hij bleef
weer steken, want de moed ontviel hem.
– 1k luister, Drum; maar gij hebt uwen tijd.
Er moet naar het vuur gezien worden. — En de
vlam, die eensklaps oplaaide, toonde een heel anderen Drumsheugh dan dien, welke op de markt te
Muirtown bekend was.
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— « Het is niet gemakkelijk, Willem, iets to
zeggen, dat dieper gaat dan het weer en de koebeesten. »
Drumsheugh wreef met zijn hand over zijn voor-hoofd en Maclure kreeg medelijden.
- « Indien gij iets slechts gedaan hebt, en uw
geweten wilt ontlasten, moogt gij het mij, al gingehet uw leven aan,, aanvertrouwen, Drumsheugh. Ik
kan mijn tong houden en ik ben een eerlijk man..
• Maar ik geloof, dat het dit niet is, » want
Drumsheugh had het hoofd geschud, « ik denk, dat
gij een verdriet gehad hebt, dat de glen niet kent,.
en dat gij misschien begeert, dat een Dude vriend
er u het gewicht van helpe dragen. »
Drumsheugh keek, alsof dit nader bij de waarheid was, maar bleef nog altijd zitten zwijgen.
1k versta, wat gij gevoelt, want ik zou zelf
niet kunnen spreken. » En dan voegde hij er op het
zien van het gelaat zijns vriends bij : « Dwing u niet,
tegen uw wil to spreken. Wij zullen er geen woord
meer over reppen.
« Hebt gij gehoord, dat Hillocks tot over zijn
hoofd in de sneeuw gevallen is en er gansch in verdwenen was en dat Gormack hem gevraagd heeft
« Waar zijt gij naartoe `dan, Hillocks? »
« Ik moet spreken, » bar* Drumsheugh eensklaps los. « Ik heb mijn verdriet meer dan dertig
jaar gedragen, en ik zou kunnen zwijgen hebben
tot het einde toe, maar over een zaak kan ik mii
niet heenzetten; die is, dat gij of ik zoudt kunnen
sterven, voordat ik mijn naam gereinigd heb.
6' Uw naam? » en de dokter bekeek Drumsheugh
verwonderd.
- « Ja, mijn karakter; ik heb niets anders, Willem; noch vrouw, noch kinderen ; zoo ben ik daar
bezorgd over, hoewel de menschen het niet denken..
Wanneer iemand in Muirtown aan een man van
Drumtochty een inlichting over mij vraagt, zeg imij„,
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wat zal deze antwoorden? » en Drumsheugh keerde
zich eensklaps naar Maclure, die voelde dat hij beschaamd werd.
« Geen mensch uit Drumtochty zou kwaad
over u zeggen hij zou niet durven, want gij hebt
hem daar geen reden toe gegeven. En gij weet dat
wel ook, zonder dat ik het u zeg. »
Drumsheugh wachtte nog immer.
« Al wat hij misschien zou zeggen, is dat gij
een weinig.... », en dan zweeg hij. « Maar wat moet
ge u over het gebabbel der menschen bekreunen ?
Ze moeten immers iets zeggen om den tijd te verdrijven. »
Gij hebt gezegd, een ga voort,
Willem? » En de dokter zag, dat er geen ontsnappen
mogelijk was.
- « Wel, zij zeggen misschien achter uw rug,
wat sommigen van hen ook in uw gezicht zouden
zeggen, Drum, zonder daarom kwade inzichten te
hebben; dat gij zeer spaarzaam zijt en nauw op
uw centen. Niets beter en niets slechter, zoo waar
ik hier zit. »
Niets slechter? hebt ge gezegd. » Drumsheugh sprak met veel bitterheid. « En is dat weinig?
Spaarzaam en nauw, Willem; gij zijt al te goedhartig « vrekkig; dat zal juister zijn, denk ik; een greet,
die in een zaak altijd den laatsten cent wil hebben,
en geen halven shilling zal verteeren, wanneer hij het
laten kan.
Maclure zag; dat het nu geen tijd was om te
spreken.
Zij hebben in den trein dikwijls gelachen
over mijn geschillen met kooplieden en er zijn er
velen, die het mij wel zouden hebben willen nadoen,
zoo een kerel als Milton, bijv.
« Maar wat moet de oude Burnbrae, die zijn broodwinning minder achtte dan zijn princiepen, over mij
denken — en de oude Domsie, die nu dood en be-
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graven is, maar zijn laatsten penning zou verteerd
hebben om een jongen naar het collegie te zenden
— hij heeft er mij eens van gegeven; gelijk een
recht man, die hij was — of de pastoor, die liever
zou sterven dan een laagheid begaan of Marget
Hoo! Wat moeten zij van mij denken ?
En de stem van Drumsheugh was zoo klagend,
dat ze in Maclure's hart sneed.
- « Spreek zoo niet, Drum ; het doet pijn u te
hooren, en het zijn louter dwaasheden, die gij heden
avond vertelt. Heeft Domsie van u niet menig briefje
gekregen voor zijn collegie-gasten;'hij heeft het mij
zelf verteld; en was het gij niet, die Georgie Hoo's
schoolgeld betaaldet, en wie is het geweest, die Sir
George naar hier geroepen heeft om Annie Mitchell's
leven te redden? »
- « Dat heeft mij niet veel gekost, want het
was gij, die het deedt en niet ik; en wat het geld
voor de arme scholieren aangaat, dat was het spreken
niet waard. Neen, neen, Willem. Ik ken uw hart en
weet, dat gij in goed en in kwaad de partij neemt
van uw, vrienden, maar ik wil eens en voor altijd
die zaken uitleggen, want ik zal er nooit meer op
terug komen.
Ik denk heden avond op de glen niet ik zou
het wel liever hebben, dat ze een goede opinie over
mij hadden, en ik ben de man niet, waarvoor ze mij
houden; maar ik kan hun dees zaak niet uitleggen
en ..... ik zal maar sterven, zooals ik geleefd heb.
Maar wat mij door het hart gaat, is, dat de twee
eenige men gchen, die ik lief heb, mij voor een vrek
moeten aanzien de eene zal nooit weten dat ze zich
bedrogen heeft, maar tegenover den anderen wil ik
mij rechtvaardigen. Waarom denkt ge wel, dat ik
heel mijn leven gespaard heb, Willem? »
Wel, als ge mijn gedachi wilt kennen
zegde de dokter langzaam, zal ik u zeggen, dat ik
geloof, dat gij gedwarsboomd geweest zijt in liefdezaken, want gij hebt mij dat reeds doen verstaan.
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— « Dat is zoo, Willem ; ga uw gang; ik zal u
dezen avond meer zeggen. »
- « 1k heb gedacht, dat gij aan het sparen en
vergaren geraakt zijt, niet uit hebzucht, ik wist, dat
or geen hebzucht n u was; denkt ge, dat ik het
verschil niet ken tusschen een man als gij — en bijv.
Milton — maar als afleiding, om uw zinnen af te
brengen van — uw verdriet.
Ik dank, u, Willem; ik dank u hartelijk ;
maar het was zelfs daarvoor niet, dat ik het grootste
deel van mijn bestaan armer geleald heb dan een
daghuurman ; ik zeg het u buiana de korenmijten
op mijn hoeve weeg ik tegenwoordig geen twee honderd pond.
Het was voor iemand ders, dat ik spaarde,
en zoo gauw ik jets had, gaf ik het weg. » En Drumsheugh sprong met blinkende oogen recht « het was
uit liefde, dat ik dong en plannen maakte, zwoegde
en mij te kort deed, tot dat mijn gierigheid in kerk
en markt spreekwoordelijk geworden was; ik deed
het al, en verdroeg het al voor mijn liefde, en uit
liefde zou ik tien maal meer gedaan hebben. Weet
gij voor wie het was, Willem? »
- « Gij hebt mij nooit haar naam gezegd, maar
ik geloof, dat ik hem geraden heb, en zooals zij,
is er geen tweede in de glen. »
- « Neen, noch in heel het groote Schotland.
Zij is de beste en edelste van al de vrouwen, en
nooit zullen mijn oogen voor de dood ze komt sluiten
er nog zoo eene aanschouwen. Maar gij hebt Marget
niet gezien in haar bloei, want ik herinner mij, dat gij
rond dien tijd in Edimburgh waart, om uw studien
te doen. 1k had de school verlaten eer zij er op
kwam, en de eerste maal, dat ik Marget zag, was,
toen zij met haar moeder in het huisje nabij Drums.
heugh kwam wonen — en van dat uur af, had ik
mijn hart weggeschonken.
« Het was haar lief gelaat niet, dat mij aantrok,
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noch haar bevallige manieren, Weelum ; het was.....
haar ziel, de goedheid, die door haar grauwe oogen
de wereld inschouwde, zoo ernstig, gedachtenvol,.
vriendelijk.
Green mensch kofi een woord zeggen, noch een
slecht gedacht hebben in haar tegenwoordigheid,
zij maakte u beter, alleen met haar te hooren spreken
of nevens haar te staan voor het werk.,
1k heb haar op drie jaar, dat ze bij ons was,
nauwelijks aangesproken en , geen woord van liefde°
heb ik haar toegevoegd. 1k hoopte haar eens te
winnen en was al heel gelukkig , in haar nabijheid.
te zijn. Nadien zijn die jaren mij bitter geworden,
maar nu zou ik toch niet wenschen _ze niet beleefd
te hebben : het is de eenige tijd, dien ik te zamen
met Marget overgebracht heb.
'« 1k verveel u, Weelum, met jets dat een anderen
man niets meer dan een prul-kan toeschijnen. » Maarop het zien van het , gelaat van den doktor hernam
hij : « 1k zal het u al zeggen, dus, en nadien nooit
haar naam meer noemen. Gij zijt de eenige mensch,
die mij op dees manier « Marget » heeft hooren zeggen.
« Weelum, ik was een man, in dien tijd, en erkwamen gedachten in mij op, die mijn hen in mijn
borst deden opspringen en mijn bloed deden vloeien
gelijk de Tochty, wanneer het hoog water is. Wanneerik binst den oogst de pik door het koren zwaaide
en zij achter mij de gouden ,zwacle opraapte, zegde
ik in mij zelven « Zoo is het, dat ik voor haar al
de dagen mijns leveris zal zwoegen en werken », en
als zij mij bij den molen , de schooven reikte voor het
dorschen « En zoo is het, dat zij de goede dingene
naar mijn huis zal brengen. »
« Eens heeft haar hand de mijne aangeraakt ;
op dat zelfde oogenblik zag ik een verwelkt vergeetmij-nietje tusschen de haver.... het was de eenigemaal, dat ik haar vingeren 1 tusschen de mijne hield
ik heb de bloem bewaard, 'Willem, tot op dem
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huidigen dag. Daar is een bareel op den weg naar
den heuvel en daarnevens staat een hagedoorn het
was daar, dat zij mij zekeren zomeravond, als het
koren reeds begon geel te worden, tegenkwam en
mij zegde, dat zij met Bamis gingen verhuizen. Er
was op haar gelaat een glans, dien ik er nooit op
gezien had : « Ik ga trouwen, » zegde zij, « met
William Howe ..... »
« Arme jongen, arme jongen, achter al uw
hoop hebt gij haar iets gezegd ? »
« Neen, neen, het was te laat en het zou
slechts gediend hebben om haar te kwellen. Howe
en zij waren speelgenooten en hij was goed geweest
voor haar vader, terwijl deze ziek was. Zoo had hij
haar hart gewonnen. 1k zou haar van hem niet kunnen
,doen afzien hebben en had haar misschien ongelukkig gemaakt.
1k lag twee uren lang tegen die bareel geleund.
Sedert dien ben ik er bij dag en bij nacht menigmaal naartoe gegaan. Wat zou de glen lachen,
want ik ben de man niet, voor wien zij mij aanzien.
1k zag de zon dien avond ondergaan en voelde
de duisternis op mij vallen en ik wist, dat het licht
voor altijd uit mijn leven weg was. »
« Gij hebt u nochtans als een man gedragen, »
en de stem van den dokter was vol hoogmoed, « maar
gij hebt een harden strijd gehad, Drum, en geen
man, die u kon zeggen : Wel. »
« Spreek zoo niet, Willem, want ik ben zoo
goed niet als gij denkt ; van dat uur tot aan den
ddood van Georgie heeft Marget geen goed woord
van mij gehad, en indien haat had kunnen dooden,
zou zij haar man niet gehouden hebben.
« God weze mij bermhertig » en groote zweetdruppels stonden op Drumsheugh's voorhoofd. « Als
Hoo niet meer kon betalen en op het punt stond
uit zijn hoeve gezet te worden, lachte ik in mijn
hert, ofschoon er geen beter, eenvoudiger man in de
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glen is, dan de arme Willem. Er kan eenige waarheid zijn in de oude geschiedenissen over den duivel ;
in alle geval had hij mij dat jaar geweldig beet.
Maar haar heb ik nooit gehaat ; ik geloof zelfs,
dat ik haar ieder jaar meer en meer beminde. En
als ik er aan dacht, hoe ze als vrouw van een werkman in een hutje moest zwoegen, zij, die waard was,
in een slot te woven, dan veep mijn hart toe. Hadde zij
mij haar liefde geschonken, zij, die nooit geweten
heeft, dat ik die liefde begeerd had, ik zou mijn
bloed vergoten hebben, voor dat zij iets te kort
had. Nu ben ik een verschrompelde, verbitterde
knorpot, maar als-ik jong was, was ik anders, Weelum,
en ik zou haar gelukkig gemaakt hebben, » enDrumsheugh keek op naar- zijn vriend.
« Gij moet van ti eigen geen kwaad zeggen,
Drum, dat dient tot niets, » zegde de dokter met
bevende stem.
« Zoodus, het kon niet zijn, » hernam Drumsheugh na een poos. « 1k kon haar man niet worden,
maar het scheen me toe, dat ik niettemin voor haar
mocht .vex ken, wel te verstaan, als niemand het
wist. Zoo ging ik naar Muirtown en zocht een
schrijver... »
De dokter sprong recht in een opgewondenheid,
die te Drumtochty vreemd zou geschenen hebben.
« Het is zoo, dat gij de glen bedrogen hebt,
Drumsheug-h !
« Wat een huichelaar zijt ge toch geweest ! Het
was dus gij, die uit Amerika geld zondt en Whinriie's
schulden betaaldet en ze beiden rijke kleederen gaaft,
gelijk op den dag van hun huwelijk. En het was
gij, die Whinnie in staat steldet voort te boeren,
nadat de plaag al zijn beesten gedood had – want
hij is altijd een arme duts geweest en heeft nooit
kans gehad — en het was gij ook, die hem over
vijf jaar gered hebt, als die domkop zijn naam onder
Oat briefje van Piggie, geschreven had. Het was gij,
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die Whinnie's verre neef speeldet, de neef die in
Amerika rijk moest geworden zijn en geld overzond
door tusschenkomst van een rechtsgeleerde. — En
zeggen, dat niemand dat geraden heeft ! »
« Drumsheugh >> en de dokter, die met haastige
stappen over en weer gewandeld had, bleef voor
zijn vriend staan.
« Gij zijt de grootste leugenaar, die ooit in de
glen het licht gezien heeft, maar de beste man, dien
ik ken ! Eh, Drum, >) en Maclure's stem viel : « wat
hebben wij u slecht beoordeeld. Hoe jammer, dat
Domsie dit niet geweten heeft, eer hij er vandaan
trok, en wat zal het Jamie plezier doen ! »
Tweemaal had Drumsheugh vruchteloos gepoogd
Maclure te onderbreken, maar nu sloeg hij met zijn
hand op de tafel.
« Als gij buiten dees kamer daar een woord durft
over reppen, Willem; als ik moest denken, dat ge
zulk een man zijt — ›) en Drumsheugh's gelaat begon
te gloeien...
— « St, st... Gij weet wel, dat ik dit niet zal
doen, als gij het niet begeert ; maar aan Jamie
Soutar, alleen maar aan Jamie Soutar...
-- , Aan Jamie niet rneer dan aan iemand
anders. Ik ben beschaamd het verteld te hebben,
want het ziet er juist uit lijk pochen en het was
voor mij een troost in mijn droevig leven.
« Het is een harde proef geweest, Willem. Gij
kunt u niet inbeelden, wat het wa ,-, haar iederen
zondag bij haar man in de kerk te zien zitten, haar
gelaat te bespieden binst de psalms, haar oogen te
volgen binst de communie, en te weten, dat ik haar
nooit « Marg, t » zou noemen, in liefde.
« Dertig jaar lang heb ik haar g-a.degeslagen : ik
heb haar bruin haar, dat in den zonneschijn lijk
goud was, grijs zien worden ; en ik heb de zorg
rimpels in haar gelaat zien trekken, maar met ieder
jaar werd zij in mijn oogen bevalliger.
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« Whinnie vertelde ons op het kerkhof het geval
met het briefje en ik kon de bedruktheid op haar
gelaat lezen. Onder het bidden rolde er een traan
over haar wang en ik had kunnen weenen met haar;
maar daarna sprong mijn ,hart in mijn borst van
vreugde op, want ik dacht : Er zullen toekomenden
zondag geen tranen meer zijn. »
« Binst de week kreeg Whinnie het geld van zijn
verwante en den vrijdag ging hij de betaling doer).
Ik kwam hem op de straat tegen en bracht er hem
toe voor Marget een zij den kleed te koopen... -. en
ik ging met hem meé om het uit kiezen, want
Whinnie heeft weinig smaak.
— « Dien dag was ik in den trein », onderbrak de
dokter, « en ik hoorde het Hillocks beknibbelen, hoe
geen vrouw een kleed kon koopen, zonder dat kij
,er uw woord over te' zegzen hadt. Zulke gekken,
dat wij waren ! »
— « 1k heb er niet op gelet, Willem, want den
volgenden zondag scheen Marget tien jaar jonger
en zij had om te communie te gaan het kleed aan,
dat ik haar gegeven had. Ik wist, wie het betaald
had en dat was mij genoeg !
« Het kon mij niet schelen, wat de glen zegde,
maar er was een ding, waarover ik mij . wel bekreunde,
en dat was : wat Marget over mij dacht ? — En
dat kon ik niet te weten komen.
« Zekeren zondag waren wij -e zamen en wij
stapten over de Markt » ---- Drumsheugh vertelde het
als een pijnlijke herinnering, die hij dikwijls herkauwd
had, — en Hillocks zegde : '« Ik ken den man of de
vrouw niet, die een cent van u zal krijgen, Drumsheugh; gij, zijt de nauwste keret van tien uren in het
ronde.
« Marget ging op dat oogenblik aan ons voorbij,
op iveg naar de kerk, en ik zag haar blik. Er was
geen toorn in, noch medelijden, maar verdriet. Het
was een gelukkig huis bij ons, in den tijd, dat zij
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op de hoeve verbleef — en zij was treurig zulk een
verandering bij mij te bestatigen. 1k moest het geld
door de tusschenkomst van een wetgeleerde leenen
en hard werken om den interest te betalen. Maar ik
had er vreugde van ook, Weelum, en die zal altijd
voortduren. »
— « Hebt ge nooit de begeerte gehad het haar
te zeggen? » en de dokter keek nieuwsgierig naar
Drumsheugh.
— « Een enkele maal, Weelum, in haar hof, den
dag, dat Geordie stierf. Marget bedankte mij voor
de kleine uitgaven van schoolgeld en soortgelijke
dingen, die ik gedaan had. « Een vader kon niet
vriendelijker voor mijn kind zijn », zegde zij, en
.zij legde haar hand op mijn arm. « Gij zijt een
braaf man; ik zie dat heden duidelijk, en mijn hart
klopt warm voor u. »
« 1k liep den hof uit. I.k was op het punt te
vallen. Oh, ware Georgie mijn kind geweest en Marget
mijn vrouw ! »
Maclure poosde nog een weinig en vertrok dan
stil; maar eerst legde hij zijn hand op den schouder
van zijn vriend, om te toonen, dat hij begrepen had.
Toen hij vertrokken was, opende Drumsheugh
,een kast en haalde er een verflenste bloem uit.
Hij drukte ze tweemaal aan zijn lippen en zegde
telkens : Marget!
Het was de vergeet-mij-niet.

Uil het Engelsch, door ANNA GERMONPREZ.
(Vervolgt.)

ONZE SCHILDERS
IN ANTWERPEN'S DRIJJAARLIJKSCHE TOOGZAAL.

E luisterrijke geschiedenis onzer Vlaamsche
Schilderkunst neergelegd op de zulle der
Antwerpsche Toogzaal, en deze dOOrgegaan.
WAar, hoe bevinden wij ons ten opzichte der
pas neergelegde geschiedenis? Niet opperbest,
eigenlijk niet slecht, en, toch heel zeker nog in
geen tijdperk van verval.
De kieur vooreerst, die tooverkracht onzer vaderen, schittert hier en daar aan den noenhemel. Dat
is al een goed teeken... Doch ook, wat reden tot al
te groote, voorbarige ongerustheid! Hoe zouden onze
hedendaagsche kunstenaars, na zoovele glansrijk e
voorbeelden hun geleverd door hunne voorgangers,
nog kunnen vervallen in ergerlijke buitensporigheden,
in wanstaltige, tegen alien smaak zondigende scheppingen? — En toch... Doch laat ons zien!
t

Over drij jaar was iedereen, de Toogzaal pas
ingetreden, getroffen door Henry Luytens Kinderen
der Zee. > 't Staat iedereen nog zóó goed te voren
waar die drijluik hing!
Welk stout stuk vult nu diezelfde plaats?
Men zoekt, doch vindt het niet. Voor de afrnetingen echter, schijnt het vervaiigen door GUSTA.AF
MAX STEVENS' schoon, adellijk doek « Kohings-
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dochters, daar zooveel talent in verspild is aan de
platte wezens en den stijven opschik. Noch het
aardsche, noch het bovenaardsche roert deze koningsdochters, die daar, in_ root en op stap, geplaatst
schijnen, om eeuwig en drij dagen in dezelfde
houding met hunne snoeren ten toon te blijven
staan. Ondanks iets fels, iets kiesch, iets bekoorlijks
in den geest zelf dezer schilderij verborgen, kunnen
wij ze niet schatten boven WILLEM GEETS ' « Ongeval »
en KAREL Boom's « Antwerpen in 153o, >> ofschoon
deze laatste werken slechts prachtige teekeningen
zijn, gekleurd zonder de lijnen te krenken.
In de natuur zien wij alles bij den eersten
oogslag : de lichtverhouding heerscht overal, te
alien tijde, en ons oog duldt zelfs, tegen al-verlichting in, slechts een deel van 't geziene als hoofdzaak.
Geets wil dat niet weten, en Boom nog min : daardoor eene al te gelijke weerde voor geheel hun
werk. Lichtsmijering en kleurensmelting willen zij
ook niet kennen en daarbij komt het dat zij kleuren
geven in plaatse van tonen, dat de ribben der
teekening uitsteken zoowel op den achter- als op
voorgrond, en dat alles, personen en voorwerpen,
bij den eersten aanblik van porselein schijnt te zijn.
Overvloedige zorg en beambachting, tallooze lilsjes
en streelkes zijn besteed aan de hoofdpersonen, die,
ondanks dat, alles behalve flunk en treffend optreden,
en geen karakter bezitten.
Men mag hetzelfde zeggen van LEO BRUNIN's
« Rembrandt en Saskia » en « Aan de Winst,
ofschoon deze Antwerpsche Mignard, deze schilder
voor- het oog en niet voor het hert, bij evenveel
veerdigheid in het teekenen, als de voorgaande
schilders, een kloeker koloriet voegt.
Meer waarheid, meer lenigheid, flinker schikking
steken in EUGEEN SIBERDT's « Antoon Van Dijck
aan 't Engelsch Hof. >> Doch hier is 't nogmaals de
zucht naar het conventionneele die alles in 't c super-
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flip, » in 't glansnieuw zag, — waarschijnlijk, --- door
de oogen der herinnering, in 't nawerken eener
lichtteekening.
0! cat gevaarlijke, gavenverslindende conventionneele, dat soms twee jaargetijden op eenen dag
duldt! 't Is schuld dat wij niet meer genieten aan
ALBRECHT DEVRIENDT 's salonstukken, deze kunsteworden in zijne vernaar slechts kunnende bevy
sierschilderingen; 't is schuld dat VAN DER OUDERAA'S
fel penseel moeite heeft om door krachtige verbeelding zijne gewaagdheid te wettigen, en recht van
bestaan te geven aan werken lijk « Warda's Beternis » en « Consommatum est >>; 't is schuld dat
KAREL Ooms slechts met enkele werken, doeken
daar de kleur de lijn, het hert den geest overmeesteren
willen, tot de toekomst zal overgaan : « Alva, »
c Waar Geluk, » « Verboden Lezing. »
Ach! wat wil men liggen worstelen tegen de
ouden! Zijn wij liever van onzen tijd, op de hoogte
van onzen tijd en geleerd en werkza,am en, moedig
lijk de groote oude schilders, en wij zullen doen
wat zij deden, z66 goed, 7.66 veel. Onnoodig echter
dat wij hunne lijnen nateekenen, hunne onderwerpen
konterfeiten, 'hunnen tijd of hunne wijs trachten ons
eigen te maken : genoeg zij 't dat wij de machtige
les van hertvolle waarheid, van verrukkelijke natuurtrouw vatten, die uit hunne werken straalt.
Wij zien, voelen, smaken den tijdgeest in de
oude meesters, ja, doch zelf dien geest in een werk
van hun tijdvak brengen, dat zullen wij nooit ; vruchteloos is 't dat wij - andereeuwsche kleedij om de
leden ulizer personaadjes passen, vruchteloos dat wij
het beste andereeuwsche binnenhuis te onzer beschikking hebben. Geschiedenis en zeden rEioeten op heeterdaad geschilderd worden : zóó verstonden het de
felle ouden. zóó verstaan het thans eenige onzer felle
jongen. Indien wij zelve ons hedendaagsch leven
en zijn , onze hedendaagsche toestanden, kleeder-
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dracht, zeden en geschiedenis niet aandurven, wie,
na ons, zal zulks met bevoegdheid doen ? Wat spieg-els
van hedendaagsche geschiedenis zal onze hedendaagsche schilderkunst nalaten ? Schilderen wij slechts
levende vorsten , burgemeesters die het ambt van
burgemeester uitoefenen, timmermans die timmerm an
zijn en dus de schaaf niet verkeerd hanteeren, toestanden die wij zien en kennen, gevoelens die ongedwongen uit onze ziel opgeweld zijn. — Doch laat
ons voort- en overgaan.

LEO VAN AKEN 'S ‹< Boogschutters » zijn geene
boogschutters uit den tijd van Hals : 't zijn het er
van onzen tijd, doch 't zijn 't er geschapen met al
de liefde die eenen Hals moet bezield hebben, toen
hij zijne onsterfelijke gilden schiep. Waarheid, kloekte,
eigen zijn vallen hier te bewonderen in toon, teekening en heldenkennis. De 17e eeuwsche losheid isdezen schutters onbekend : 't zijn hier 19e eeuwsche
burgers , die hunne uitspanning door hunne spaarpenningen gerechtveerdigd weten, en die het bewustzijn van
van hunne « gezetendheid » tot in den kwispel
hunner mutse dragen.
« Troost » van denzelfden schilder, is een stonde
van aandoening. Schoon, eenigszins zwaar licht, stille
toon. Het romantische in schrift en doek is blijkbaar door Van Aken's kunst gebruischt, doch deze
kunst is gaan uitrusten en is tot haarzelve gekomen
in het groot Tijdvak der Vlaamsche en Hollandsche
Schilderscholen, en zij geeft blijvende vruchten van
gevoel en studie.
Een Hooglied van blijde reinheid is EVARIST
CARPENTIER' S « Gelukkige Dag ». Hoe goed gekozen,
hoe wel geschikt, hoe frisch, hoe zonnig dat tafereel,
en — hoe meesterlijk volhouden die ingetogene
weelde van den Eerste Communiedag! Dat doek is
eene brok van de zuiverste, de edelste poezie. Nog
z66, Carpentier, wij snakken om nog!
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PAUL GORGE' s « Herhaling v6Or de Processie »
maakt aanspraak op ernstige bevalligheid en flinke
bewerking.
Een teedere, droomerige noot neurt ALOIS BOUDRY' s keurig doek « Visschersbinnenhuis », Boudry
is een schilder met smaak en g-evoel.
Gelukkige ouderdom » van FELIX COGEN,
( naar 't Blindengesticht, van WILLEM ALBRACHT,
en o De Jonge Weduwe » van JAN DE BOEVER,
zijn insgelijks goede stukken. Aan de twee laatsten
ontbreekt wat rijpte.
In zijne « Voorleester » is PIET VERHAERT
even kloek als vroeger, en veel breeder, veel treffender van toets.
EVERT LAROCK is de fijne, opmerkzame, zedige,
oneindig ware schilder van het leven der kleine menschen. Zijn werk is een stille, zielsvolle kleurenzang,
gansch vrij van onzuivere noten, en, in zijne eenvoudige volmaaktheid, nijg verve ant met den geest
sommiger vertellingen van den eenigen Andernsen :
« De Sintelraper », « Binnenzicht ».
Geen gelukkiger dan HORENBANT in 't kiezen van
onderwerpen die tot ingetogenheid, tot stille vreugde
stemmen. Gelukkig Huisgezin » en o De Maand
van Maria >> zijn weer twee smaakvolle gewrochten,
die hunnen schepper eer aandoen. Horenbant kiest
echter wat veel in 't nevelige, in 't wasemachtige :
hij zij op zijne hoede tegen 't onbepaalde. Soms mag
niet altijd zijn.
Een fiere, alles aandurvende kunstenaar is HENRY
LUYTEN: openbaar leven, binnenzichten, landschappen,
portretten, 't valt al in zijn bereik, en waarlijk, de
meesterhand is altijd voelbaar in zijn werk, nooit
wordt het evenwicht tusschen kleur en lijn verloren.
« Droomerij » is nogmaals een stuk vol hooge ver,diensten, dat ons voorkomt als eene voorloopige, later
afgewerkte studie eener brok uit de o Kinderen der
« Avondschemering », een landschap met
zee. »
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koeien is eene ernstige, zeer goed geziene schilderij,
daar men den lieven samenhang der tonen in bewondert.

•

De schilders, vooral de goede schilders, van het
openbaar leven, loopen niet veel in malkanders weg.
FRANS VAN LEEMPUTTEN behoudt eene gewaardeerde plaats : zijne « Zegening der peerden y) is een
beide!, leefbaar kunstvoortbrengsel, waaraan men
slechts zou kunnen verwijten dat al de figuren, ondanks de rechtveerdigende middagklaarte, toch wat
te zelfstandig uitkomen.
OLEFFE'S q Zeevolk » is goed ontworpen en goed
geteekend, doch veel te donker, veel te onkiesch van
kleur.
Iemand die blijkbaar moedwillig met zijn talent
omgaat is EUGEEN LAERMANS. Wat meesterstuk
zou dat beroerde doek « Landverhuizers » niet geweest zijn, waren de typen met meer smaak gekozen
en behandeld ! Oud en jong, 't schijnen al kinderen
van een zelfden vader : gelijke dompersneuzen, gelijke
kaaksbeenen, gelijke manieren. Daarbij schijnt geheel
het tafereel, op een brokje landschap na, van gladgewreven eikenhout te zijn. Maar, ondanks dat, hoe
aangrijpend die angstige woeling der menigte, hoe
deerniswekkend.... Stellig, het hoofdgedacht is machtig, zeer machtig uitgedrukt.
Eene reuzenpoging werd gedaan door ERNEST
MIDY, wiens t Aan de dokken » eene felle greep is,
die haren maker uitroept als een kunstenaar met
warm hert, breed oog en stevige hand. Dat durven
in gedacht en uitvoering zal den jeugdigen schilder
zeker beneden worden door tal van t officieele >> schilders, die onze tentoonstellingen vullen met hunne
gelikte, gepuimde doeken, wier welgekleede personaadjes bedelen om een salonplaatsje bij armentierig ontwikkelde rijke lieden.
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Moed, Midy ! meer dan een bewondert uwe stoute
schepping, zonder eenen balk te zien in 't strooiken
dat op uwe) kasseien ligt ! Uwe kleur wat murger,
uw doorzicht wat leniger, en gij zijt er!

*
Als gods'dienstige schilders in den ouden Brugschen trant
tranthebben THEOPHIEL LYBAERT en EDMOND,
VAN HOVE veel verdiensten. Door zijne kleur, zijn
fijn g-ekuischte stoffelijken vorm blijft Lybaert boven
Van Hove, doch deze heeft meer gevoel, meer verbeelding dan de eerste. Lybaert stelt een c KindekeJesus », Van Hove eene c Moedermaagd » ten toon.
ROMAAN LOOYMANS slaat zijne lijnen, zijne verwen breeder uit. Geen Memlinc, geen DUrer wou hij
zijn, maar wel een Rubbens, een Decrayer. Jammer
dat Looymans' middelen van uitvoering niet steeds
toereikend zijn om zijne opvattingen weer te geven
in de forsige, ware kleurenweelde daar de 17 e eeuw-,
sche Vlaanische meesters ons verliefd op mieken ....
De Discipelen van Emmaus >, zijn weer goed ontworpen, goed geteekend, treffend voorgesteld, doch
tonaliteit ontbreekt aan geheel de schilderij, voldoende karakter aan al de figuren.
ISIDOOR OPSOMER' s « Predikende Kristus > is een
vrij, zeer vrij en zeer goed geschilderd dock. Aileenlijk stoort op den vOOrgrond, het Kristusfiguur in
evangelisch wit gekleed, zoowel de harmonij der tonen
als die der gedachten en ' doet schade aan het echt
Antwerpsche stadsgezicht, de echt Antwerpsche toehoorders, de pas getimmerde boot en de algemeene
plaatselijke kleur. Het is niet voldoende dat men van
een recht gebruik make, men moet zuls ten goeden
uitkomste doen. Een Kristus met een hedendaagsch
kleedsel, in verhouding tot onze cc mode » lijk 's Heeren kleedsel in verhouding was tot de dracht uit het
begin onzer tijdrekening, zou wellicht ruim zoo goed
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geweest zijn. Een Zaligmaker met eenen kiel of eenen
eenen half versleten overjas aan, mits de houding
edel, het omgloorde figuur goddelijk was, zou misschien
niet misstaan hebben. Dat ware tot het uiterste gaan,
doch 't ware minder gewaagd, dunkt ons, dan de
tegenstelling in Opsomers schilderij, waar de geschiedenis, toch ook wel een ander dan een wit kleed zou
geduld hebben.
JOZEF POSENAER is een jonge schilder die
verstand heeft van opvoering en schikking, doch
wiens koloriet althans, in « De Verlosser » veel te
flauw is. En wat staat dat jongentje daar heel vooraan op het tafereel te doen, met zijn bloot buikje
fier uitgesteken? — Kan dat y en* niet ergens elders
gaan staan? — Stout zijn is zó(5 niet, veelbelovende
Pasenaer.

4

De portretschildering is goed vertegenwoordigd,
zoo door hoeveelheid als door gehalte.
ALFRED BASTIEN's Portret van beeldhouwer
Kerfijzer » is lijk eene openbaring van kruimige,
eigenaardige, voihoudene tonenkeus, treffend ware
houding, breede, gemakkelijke voordracht. Diezelfde
hoedanigheden worden teruggevonden in de « Portretten van Bastien en Wagemans, » de eene door
den andere geschilderd. Wat adem, wat borstelslagi
ALFRED DEFIZE's t Lief, arm meisje » is een
zacht, dichterlijk figuurtje dat leeft van getemperden
kleurenrijkdom en eenvoudige, gelukkige teekening.
KOCK, DE JANS, PINOT, VAN DIEVORT stellen
insgelijks goede portretten ten toon.
EDMOND VAN HovE's « Drijluik Portretten >>
heeft hare verdienste aan hare zachte, reine, edele
bedeesdheid. Dien ouden, godsdienstigen doen in
eene drijluik hedendaagsche portretten, dat is nog
wel jets dat goed valt en in zijne zedige bescheidenheid veel meer onderscheiden is dan WILLEM
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'GEETS' al te Peek Frean-achtige « Portretten van
inejuffer en mijnheer K. »
SERVAAS DETILLEUX weet, met weinig kleur,
veel indruk te 'maken. Zijn Portret van dokter
Dudicq 3. en zijn « Greheimvol uur » bewijzen dat.
Dit laatste stuk is echter eene ongezonde opvatting :
de vier valsche, wellustige oogen van kat en vrouw
kwetsen het hert.
JAN GOUWELOOS, met zijn portret van Mevrouw
M.-K. blijft een felle doch pessimistische kunstenaar.
JEF LEEMPOELS is beter wanneer hij minder
clan in het « Portret van Mevrouw Paul Wittouck »
op onderscheiding jaagt.
Taal en spraak, zwier en leven, weergalooze
zelfstandieieid der helden, ongehinderde vrijheid,
dat bewondert men in « Vae Victis en Margot »
door FLORENT MENET. Deze koene schilder heeft
waarlijk eene 'voorvaderlijke breed- en losheid 4 diepte
en waarheid, die al dadelijk Hine Bobe herinneren.
sg De Vader van den Veroordeelde, » door JACOB
SMITS, is een werk grootsch in zijnen eenvoud,
zonder' waan ontworpen en gewetensvol uitgevoerd.
« De kus van Judas » echter, is al te gemaakt, al
te berekend en heeft van Rembrandt al de schijnbare ruwheid, zonder de uitdrukking, zonder de
eigenlijke fijnheid 'van toon en toets.
JEROOM MEES heeft veel partij weten te trekken
nit zijne a Familiegroep. » 't Is eene degelijke, zeer
flink geteekende, kloek geschilderde groep portretten,
waarop al de typen, jn, eene bezadigde verlichting,
ongedwongen en vol karaktel- uitkomen.
« Portret van mijnheer Z., » door KAREL THEUNISSEN, is een revendige, warme, trouwe kop, die
van zelfs uit het penseel gesproten schijnt.
GUSTAAF VAN AISE's Dame in 't Geel » mag
eene gelukkige, rijke kleurenschikking heeten, in
den geest der school van Rubbens. — Het « Portret
van Mevrouw Gilsoul z is sprekend,' los en schrander.
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Dichterlijke fijngevoeligheid, kieschheid zijn de
uitmuntende hoedanigheden van het « Portret van
Mevr. J.-V., » door ISIDOOR VERHEYDEN.
EMIEL VLOORS' « Meisje met de Poppen » is
een doek rijk aan zachten tOets. ingetoomd gevoel,
smaakvolle harmonij, dat u, ondanks zijne weelde,
weemoedig sternt en raden doet en twijfelen. —
Fen meisje van achttien jaar met poppen ?... Is dat
meisje wellicht zinneloos?... De poppen zijn, zinnebeeldig, van verschillige standen en jaren. — En.
men bestaart dat schoone, fijne, edelvormige, beweeglijke gezichtje, daar behaagzucht, liefde en wee op
te lezen staan. 't Is een levende wezen, wiens karakter
men bestudeeren wil, wiens betrekking men zou
willen weten, en wiens kennis men zou willen
maken, uit medelijden, — en uit trok naar die zachte
schoonheid. Dat zonderlinge kind is weergeg-even
op eene werkwijze gansch vrij van zonderlingheid,
en daarom des te verdienstelijker.

EMIEL CLAUS en FRANS COURTENS zijn de
prinsen onzer landschapschilders. Claus, de warme,
zonnige Claus, put zijne kracht in zijne verbazend
eigenaardige doening, doch hij blijft, — 't zij ons
vergund zulks te zeggen, — wat te beperkt in die
doening, en hij wordt, daardoor eenigszins vermoeiend.
Courtens is meer afgewisseld van teruggaaf, is breeder
van opvatting, vollediger van voordracht, en hij
spreekt tot al de gevoelens van het menschelijk hart.
Daarom zal hij steeds beter door het y olk begrepen
en gesmaakt worden, daarom zal hij langer, ruimer
leven. dan Claus, die, hoewel heerlijk, meest altijd
op dezelfde snaar tokkelt.
Beide meesters stellen elk twee schilderijen ten
toon, die heel g-oed zijn, doch zeker niet mogen
doorgaan voor proeven van hun opperste kunnen
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Zonnig huis » en « Wintertnorgen » door Claus,
« Morgen » en « Grodshuis voor oude vrouwen te
Schiedam » door Courtens.
Wie, door de poetische diepte van zijn talent,.
het naaste bij Claus en Courtens komt is wel HENRY
R.UL. Zijne « Heiduin » en .« De Lente komt » zijn
weer twee innige, frissche natuurzangen, wier stiller
ware toon verheugt en verteedert.
fozEF FRANCOIS met zijne « Mutsaardbindster »
en « Zonsondergang », en LUCIAAN FRANK, met zijne
e Dooi « en Herfst » doen zich Belden als hoog
te schatten landschapschilders.
Een der beste, zooniet het beste der landschappen
van de toogzaal is wel JOZEF HEYMAN « Landgoederen van Bertogne ». En daarnaast staat ISIDOOR
VERHEYDEN 's « Boomgaard ». Wat lieve, echte groe' nen in beide schilderijen, wat levendig, verblijdend
licht, wat malsche, kruimige bewerking! Het penseel
is gedoopt in de schaduwkoelte en de aanblik is eene
frissche, verkwikkende, teug buitenleven!
e Zicht op Dinant » door HENDRIK VANDER
HECHT is een dier onderwerpen die reeds zoo dikwijl S
en vooral door lief hebbers, mishandeld zijn, loch dat
wij hier trouw,, kloek, zonder misplaatste lichtgezwollenheid onder het oog krijgen. « Brand in de
Kempen 3. is insgelijks eene goede, eigenaardige
schilderij.
THEODOOR VERSTRAETEN KIn Zeeland >> is eene
ware, forsche poldervertelling. Men voelt den sturen
polderwind en men vat, misschien voor den eersten
keer, volop, het dichterlijke van dien wijden horizont,
en van die eenzame polderbaan, daar then vroeger
wellicht meermalen langsheen getrokken is met den
wrevel en den tegenzin der ,vermoeidheid. De borstel
is breed en vrij geslagen, en het doorzicht is \wel
dat van Zeeland's braken. « Kerk te Schoore » is
vast, degelijk.
FERDINAND WILLAERT geeft Een oude vaart
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te Gent >> en « Gezicht op de Lieve ›>. Willaert kent
ze, die Gentsche vaarten, zoo fijn en dicht berimpeld
lijk 't wezen van een lachend oud vrouwtje, hij kent
ze, weet ze te schatten en bevallig weer te geven.
Rijkdom en frischheid van tonen falen echter bijtijd
aan zijn palet, en zijn onberispelijke, naïve volzin is
meestal gebouwd met dezelfde woorden.
Van de stoutsten en de breedsten is VIKTOOK
GILSOUL, wiens volledig-e , kloeke voordracht slag
bij slag eene treffende, grootsche stonde der natuur
aanschouwelijk maakt. « Ruw weder te Nieuwpoort ›),
is doorleefd : de schilder heeft den indruk des schouwspels gezwolgen en gedronken.

En nu, nadat er zOOveel namen van tel genoemd
zijn, is er nog van talrijke noemensweerdigen niet
gewaagd. — Hoe zouden wij dan, o donkerziende
beknibbelaars, in een tijdperk van verval zijn? Heeft
het landschap ooit fierder hoogte bereikt, is het ooit
beter begrepen geweest dan thans? Wordt het portret
niet behandeld zooals het, sinds de zeventiende eeuw,
over 't algemeen nooit behandeld werd ? — Is het
niet verheugend, op dit tijdstip dat zelfstandig bestaan
en familieleven in hunnen grond bedreigd zijn, de
schilders, alle Grieksche en Latijnsche liederen versmadend, den heiligen zang des huisgezins en des
stillevens te hooren aanheffen ?
Weinig reden is er, dunkt ons, om over de onbesuisdheid der jongeren te klagen. — Of rekent men
wellicht voor jongeren eenige onbeduidenden wier
buitensporigheden ten toon hangen, dank aan een
slechten dienst door goede betrekkingen bewezen?
Veeleer, meenen wij, indien 't waar zou zijn dat
onze voet op den bovensten trap van den kelder
des vervals staat, zou 't een akademisch verval zijn,
een murg en wormsteking worden door gemak-
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kelijke beschaving, achterdocht, zekerheid en ongeloof. Wat wij in onze jongeren niet meer of slechts
heel zelden tegenkomen, dat is die blinde, doch yvelmeenende voortvarendheid, die ,maar van 't eerste
af aan naar 't hoogste dingt en reuzenwerken wil
scheppen van eer de vuist kloek genoeg is, dat zelfbetrouwen dat de « reg-els » vooruitloopt en, ondanks
vele gebreken, lets aangrijpends, leefbaars schept.
— Het ware misschien de moeite weerd eens na te
gaan wat voor een kunstenaarsgeslacht het voordeeligste is, de officieele opleiding der Akademien
ofwel de lessen eens vrijen meesters.
Wij zijn thans in ben tijdvak niet ongelijk aan
dat waarin Hollands Nicolaas Maes, Fabritius, Ferdinand Bol, Jan Steen, Metzu, Van Ostade, Terburg
leefden. Alleenlijk schittert er voor en boven ons
hedendaagsch kunstenaarsleger geene koninklijke
glorie lijk die van Rembrandt en van Hals, en er
blijft nog plaats over voor eenen reus met adelaars
oogen, die, meester van de teekening, slaaf van de
kleur en martelaar om het schoone, het ware en
het edele, zijnen geest in sprankels uiteensla en zijn
handteeken wrijve met zijn bloed, op het heldendicht
der twintigste eeuw.
Moortzeele, October 1901
E. DE GRAVE.
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DE SLAG BIJ ELANDSLAAGTE.
Brieven van Ooggetuigen.
plan van Generaal Joubert was om de Britsche
macht bij Dundee aftesnijden door het bezetten van
Elan dslaagte,zestien mijlen ten noorden vanLadysmithe
Voor de « Daily News » werd door den stationschef van
Elandslaagte een zeer duidelijke beschrijving gegeven van het
nemen van dit station. Hoewel de stationschef in den eigenlijken zin geen medestrijder was, zoo kwam hij toch onder
vuur en werd door de Boeren krijgsgevangen gemaakt.
Zijn verhaal kan gerust aangenomen worden, als het beste
verslag van een ooggetuige, van al wat er voorviel.
« Op den 18'1 October 1899 leidden geruchten van een
nadering der Boeren tot een terugtrekken van het Britsche
spoorwegpersoneel van de stations ten Noorden van Elandslaagte.
Den 19" daarop werden twee treinen met militaire goederen van uit Ladysmith verzonden, in de hoop dat ze door
zouden komen naar Glencoe, v6Ordat de Boeren de lijn vernielden. De v66rhoede van de Boeren was gerapporteerd
op minder dan vier mijlen afstands van het station - van
Elandslaagte.
Toen de cerste trein dit station binnenstoomde, waren
de Boeren ook bijna te gelijk daar.
« De mailzakken erin en dan v66ruit », riep ik tegen de
machinist. Er is geen seconde te verliezen. Direct daarop
luid geschreeuw, getrappel van paardenhoeven, ratelend geknetter van Mausers en het neerslaan van kogels rondom ons.
De Boeren « waren op ons ». De machinist verzuimde geen
moment. Hij zette voile kracht aan en te midden van een
kogelregen reed de trein door.
ET
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Op het oogenblik dat deze mij passeerde, reden verscheiden Boeren het emplacement op en vuurden over onze
hoofden heen op den trein ; anderen klommen van hun paarden
en legden aan op den machinist; weer anderen reden met
halsbreek gevaar den wegstoomenden trein achterna en beschoten hem van achter.
Twee schoten van uit den , trein doodden een paard
en verwondden zijn Boerenberijder,, maar de trein ontkwam,
zonder verdere schade dan eenige verbrijzelde ruiten. De tweede
trein werd door de Boeren onderschept en geplunderd. Zij
verweten mij, dat ik, als stationschef, de trein niet had doen
stilstaan; maar deze beschuldiging werd spoedig weer ingetrokken. Veldkornet Pienaar zei : « 't Spijt mij, oude heer,
dat ik een paar harde woorden tegen u gezegd heb, toen ik
aankwam, ik beken, het was wat veel gezegd, daar gij toch
een Britsch onderdaan zijt als bewoner van Natal. Maar gij
kunt begrijpen wat ik gevoelde, toen den trein zag wegstoomen, 't was een verschrikkelijk gezicht, te meer daar gij
hem zoo gemakkelijk hadt kunnen aanhouden, maar dit, zooals ik nu begrijp, als Britsch onderdaan niet deedt, en toen
ik door een schot uit den trem een der onzen zag vallen,
begon mijn bloed te koken, en werd ik driftig; maar 't is
al over, hier is mijn hand, laten wij 't afdrinken. »
iDit staaltje geeft een duidelijken blik op de eigenaardige
verhouding tusschen Afrikaners en Engelschen. Veldkornet
Pienaar moest eerst tot bedaren komen en over de zaak nadenken eer hij begreep, .dat zij « vijanden » waren, hij en de
stationschef.
Terstond daarop kwam luitenant-kolonel Schiell aanzetten met 300 Duitschers. De Boeren betrokken de stationswoongebouwen en teekenden een ontvangstbewijs voor mijn
geweer.
Tegen tien uur 's avonds kwam generaal Koch, en kommandant Ben ViljOen den volgenden morgen vroeg. De Boeren
namen een sterke positie in tusschen de klippen op de kopjes,
een ten Oosten van Elandslaagte. Tegen negen uur 's morgens brachten de verkenners bericht van het naderen van een
Engelsche macht.
In minder dan geen tijd zaten honderde Boeren in 't zaal,
en reden, in kleine groepjes verdeeld, weg in de richting van
Ladysmith.
Het bleek evenwel een valsch alarm te zijn. De dag
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ging voorbij met het uitladen van den veroverden trein door
de Boeren. « De militaire goederen » bleken te zijn, Polostokken, Tennisrackets en Schaakborden. Een kist Whisky,
door de Boeren in den trein gevonden, werd terstond door
hen vernietigd, daar de Boerenleiders het niet raadzaam achten
hun menschen zulk een grooten voorraad hiervan te laten
krijgen.
Het stationsgebouw zelf werd door de Boeren ondermijnd om het in tijd van nood te kunnen « opblazen ».
Dien avond werd een jonge Boer, die een eend had
weggekaapt, van den hotelman, door zijn veldkornet gestraft
met een pak zweepslagen : een omstandigheid die zick alleen
kat verklaren door aantenemen dat de veldkornet toevallig ook
de varier was van het jongemensch, dat zich de eend had toegeeigend (vertaler).

Dienzelfden avond werd een « Smoking concert » gegeven
met veldkornet Pienaar als president. Het concert werd geopend
met een komisch stukje, voorgedragen door een uitgewekene
uit New-castle, die 'in Natal aan de zijde der Boeren had
gevochten, vervolgens zongen hij en ik (de stationschef) het
van oudsbekende duo « Alles wel », waarna een paar anderen
het duo « Leger en vloot » zongen.
Een Transvaalsch burger zong een Iersche « Song » zrr
eigenaardig goed, dat een echte Ier het hem niet zou verbeterd
hebben. Later vertelde deze Transvaier ons, dat dit zijn elide
veldtocht was, meest tegen de Kaffers; (weinig vermoedende
dat deze zijn laatste zou zijn) Den volgenden dag sneuvelde hij.
Een Duitsch sergeant ging daarop voor de piano zitten
en accompagneerde « Sweet and Lowe >,› ! Groot succes ! Een
Boer-sergeant zong verscheiden liederen, onder anderen ook
het « God save the Queen » en het Transvaalsche Volkslied.
Terwijl wij Engelschen, hun gevangenen, onze nationale
liederen zongen, vielen de Hollanders mee in; ze zongen
in hun eigen taal, zoodat ik niet met juistheid kan zeggen
wat ze zongen; maar ze kenden de wijzen goed en zongen
onbevangen mee.
Het « God bless the Prince of Wales » geaccompagneerd
door een Duitscher, werd door Hollanders en Engelschen
ieder in hun eigen taal meegezongen.
Tegen elf uur stond veldkornet Pienaar op om op « Brandwacht » te gaan (den volgenden dag viel hij, dapper vechtend
voor zijn yolk). Wij overigen gingen na zijn vertrek op den
vloer liggen slapen.
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Den volgenden morgen, omstreeks 9.0, een zware slag,
gesis, gekraak en een born barstte uit66n tusschen een opgestapelde hoop goed, geen vijftig , meter van ons of ! Groote
schrik en ontsteltenis ! Buitengekomen zag ik de Engelsche
Artillerie aankomen, en nu volgde een tooneel van verwarring,
dat alle beschrijving te bOven gaat.
Ik_stoof met mijn lui het veld in en werd later opgepikt
door een Escadron van de « Imperial Light Horse ». Onder
hun escorte kwam ik even over vier te Ladysmith aan, waar
ik verwelkomd werd als een uit den dood verrezene. Kleurlingen hadden namehik tijdens ons gedwongen verblijf bij
de Boeren, gerapporteerd dat zij ons met touwen hadden zien
binden; anderen hadden gezien dat ik eerst gehangen was
en toen doodgeschoten, een ander zelfs, dat wij door de
Boeren gegeeseld waren, en al zulke leugenachtige verhalen
meer, die ik alleen even aanstip als een bewijs, dat weinig
of geen vertrouwen gesteld kan worden in de verschilleride
verhalen opgenomen in de dagbladen als « uit vertrouwbare
inlichtingen van de Kaffers, enz. »
Het gevecht bij Elandslaagte, waarvan het begin zooeenvoudig en natuurgetrouw door den stationschef in vorenstaande regelen verhaald is, werd op de volgende wijze in
het officieel verslag ' van generaal White gerapporteerd.
« Onderwril » zegt c de generaal, « had ik op 20 October
een afdeeling Cavalerie van de Natalsche strij dmacht gecommandeerd om tegen vier ,uur in den namiddag den weg, die naar
Elandslaagte lei'dt, te volgen, met vljf Eskadrons Imp. Light
Horse en een Natalsche veldbatterij, en twee uur later, per
spoor, een half bataljon 1 e ,bataljon Manchesterregiment verr gezeld van spoor- en telegraafcompagnies. Generaal-majoor
French had bevel orn den omtrek van Elandslaagte « schoon
te vegen en het leggen van spoorwegen en telegraaflijn
te dekken.
Te Elandslaagte aangekomen bleken de stationsgebouwen,
in handen van' de Boeren te zijn. Onze Artillerie opende
vuur op hen, terwijl een eskadron van de Imp. Light Horse
onder majoor Sampson noordelijk de Boeren omtrok.
Daar de positie te sterk door de Boeren bezet was voor
de macht van generaal ,majoor French, trok deze zip troepen
terug uit het vuur en zond mij hierover per telefoon rapport._
Ik zond hem aanzienlijke versterkingen en onder anderen ook
kolonel Jan Hamilton orn het commande over de Infanterie
op zich te nemen.
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Toen de versterkingen in volgorde den majoor bereikten,
trok hij op nieuw voorwaarts
Een ander vertelt. « De Boerenmacht bij Elandslaagte
bestond uit ongeveer 750 man, waarvan 300 Duitschers,
250 Hollanders en de overige 200 burgers van Johannesburg
waren, die volgens zijn zeggen, reeds v66r het einde van
't gevecht op de vlucht sloegen, daar zij weigerden om saam
te vechten met die « Goddelooze » Uitlanders, die voortdurend in het kamp wereldsche liedjes » zongen in plaats
van de morgen- en avondpsalmen
« Zoo werd generaal Koch dan met de afdeelingen « Liedjeszangers » uitgezonden, om bij Elandslaagte zijn noodlot
te ondergaan, hetgeen door de psalmzingende niet vechtende
Burgers beschouwd werd als een rechtmatige straf voor het
Goddelooze zingen van zijn strijdmacht (meest Uttlanders)
Een andere Engelschman schrijft
Het is niet meer dan billijk en eerlijk om met het
oog op de voortdurende klachten over het schieten der
Boeren op de Engelsche Ambulances te zeggen, dat het
gevecht bij Elandslaagte, waarbij ik tegenwoordig, was, began
met het schieten der Britten op de Boeren-Ambulancewagens.
De Britsche kanonnen waren slechts op twee mijlen afstands van de Boeren-Ambulance, terwip de Engelsche Ambulance zelf, niet door de Boeren kon worden gezien.
De heer Walter Herald, van Manchester, door de Boeren
opgecommandeerd als assistent bij hunne Ambulance, was te
Elandslaagte toen de Britten hun vuur openden op de drie
Ambulancewagens der Boeren, die achter elkander geplaatst
waren langs de goederenloods van den spoortrein, ieder voorzien van een Roode Kruisvlag, die, daar er geen aasje wind
was, op een afstand niet best te zien waren. Volgens hem
droeg het geval zich als volgt toe :
De Boeren waren al in « laager » gegaan op de kopjes
op twee mijlen afstands, toen plotseling op een tegenovergelegen kopje een afdeeling Britsche troepen verscheen met
een batterij, die zij in stelling brachten. 't Was ongeveer acht uur
en al onze afdeelingen waren in de goederenloods gegaan om te
ontbijten, behalve ik zelf ; daar ik bezig was mij in een van de
wagens te kleeden. Binnen vijf minute-n, nadat de batterij opgesteld was, werd het eerste schot afgegeven en vloog de granaat door de goederenloods. Het volgend schot trof een van
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de muilezels van de ambulance en nam zijn halven kop weg.
De derde born barstte dicht bij , een deel er van drong
door tot in den wagen, waarin ik bezig was mij te kleeden,
en 't scheelde geen voet breed of mijn weinig belangrijk
levenslicht was uitgeblazen geworden. Enkele volgende schoten vielen tot dicht ,bij ons, toen plotseling de Boeren van
af de kopjes begonnen te vuren, waardoor ze hun stelling
verrieden. De batterij richtte nu terstond zijn , vuur op hen
-en liet ons met vree; waar we alien Diet weinig dänkbaar
voo,r waren. Nadat de Britten een half uur gevuurd hadden,
door de Boeren met interest terugbetaald, trokken zij langs
-den heuvelrug af, wachtten op versterking en namen daarna
een andere positie in ».
Het beste verhaal van het gevecht bij Elandslaagte door
een medestrijder, is gegeven in een brief van een officier
van het Manchester regiment verschenen in de « Times ))
van den 9 December.
Dze officier schrijft : « In den nacht van den 20' October,
toen we juist bericht hadden gekregen van den slag bij
Dundee, ontvingen wij bevel dat vier van 'onze compagnien
per trein naar Ladysmithstatie moesten vertrekken om deel
te nemen aan sommige operaties op die lijn. Den volgenden
morgen spoorden wij, zooals bevolen was, weg, ien men vertelde 9 ns dat dngeveer 400 Boeren positie hadden genomen
bij het station van Elandslaagte en' dat wij hen, geholpen
door een batterij vrijwillige Artillerie en de Light Horse,
die beiden v6Or ons waren uitgetrokken, moesten verdrijven.
We reden in een gepantserden trein. Op 6en plaats waren
-,de rails opgebroken en moesten wij wachten tot de schade
hersteld was.
Toen wij den trein verlieten, moesten de kanonnen, die
wij bij ons hadden, weer mee terug. We hadden enkel negen,
ponders en die konden niets uitwerken tegen de vijftienponders der Boeren.
juist hadden wij positie genomen toen generaal French,
die onze divisie aanvoerde, ontdekte dat de Boeren thoo man
sterk waren in plaats van 400 zooals gerapporteerd was, en
dat ze met twee kanonnen een positie bezet hielden van
een groote natuurlijJe sterkte. Zoo besloot hij om terug te
trekken, tot hij versterking zou krijgen. We klommen weer
in onzen trein en stoomden terug naar Modderspruit. De
Boeren beschoten ons voortdurend, maar niemand van ons
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werd getroffen, behalve twee muilezels. Tot zoover was het
een onbelangrijk gevecht. Te Modderspruit wachtten wij
totdat zes compagnien van de Devon en vijf van de Gordons
met den trein aankwamen met twee batterijen « Royal Field
Artillery » de 5e Lanciers en een Eskadron 5 e « Dragoon
Guards >> te paard.
De Infanterie stond onder bevel van kolonel fan Hamilton. Wij stoomden nu terug tot binnen vijf mijlen van de
positie door ons dien morgen ingenomen en bleven toen op
dezelfde hoogte als de ruiterij.
Wij verlieten den trein op een punt, zooals later bleek
ongeveer vijf mijlen van de hoofdstelling van den vijand
(de Boeren) en begonnen voorloopige aanstalten tot een
gevecht te maken. De eerste order was dat wi den rechter
vleugel zouden vormen en de Gordons en Devons de aanvalcolonne; maar toen wij ruim een mijl ongehinderd waren
voortgegaan, werd de order ingetrokken en de frontaanval
moest veranderd worden in een schijnbeweging. De rechtervleugel (onze divisie) zou de hoofdaanval uitvoeren en wij
kregen bevel, om geholpen door de Gordons, de stelling te
bestormen.Ons regiment had dus de eereplaats.Wat wij meenden dat de linkerflank van den vijand was, bleek weldra
het front van zijn hoofdpositie te zijn, zoodat wij in werkelijkheid een vollen front-aanval moesten uitvoeren.
Tegen drie uur ongeveer kwamen wij onder het vuur
van de Boerenkanonnen en van 't geweervuur van zijn voorste
tirailleurlinie. Wij waren nu op een open grasvlakte zonder
de minste bedekking. We rukten in drie linien op. Het sein
werd geblazen voor liggen, waarop spoedig de voorste schutters vuur afgaven. Dadelijk overstelpten de Boeren ons met
een geweldig geweervuur, toen kwam het hachelijkste kwartier, dat ik ooit heb meegemaakt. Zonder de minste bedekking, onder een kogelregen in de open vlakte, terwijl wij
niets konden doen dan stilliggen. De kogels floten en sisten
letterlijk over onze hoofden, en sloegen overal rondom ons
in den grond. Ben kogel sloeg op een steen juist tusschen
mijn beenen, en verscheiden anderen kwamen vlak over mij
heen in den grond terecht. De man naast mij kreeg een
schot in zijn maag, de arme jongen gilde van de pijn.
Ik was blij, toen ik de Boeren zag aftrekken en op km
springen om aan de vuurlinie het bevel over te brengen om
voorwaarts te gaan. Wij waren nu nog enkel blootgesteld
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aan geweervuur op zeer grooten afstand van de hoofdstelling der Boeren. Dit deed ons niet veel kwaad en wij
beantwoordden het dan ook niet, vO6rdat wij aan den heuvelrug kwamen, waar de Boeren zich ingegraven hadden. Toen
wij den kam overtrokken werden we begroet door een kogelregen; de GordonS. kwamen ons te hulp. We gingen met
sprongen voorwaarts over de helling, telkens vuur afgevend.
Het bleek nu dat onze Artilierie de vijandelijke hoofd-stelling in 't geheel niet onder vuur genomen had, deze was
onbegrijpelijkerwijze goed verborgen gebleven. De van 't paard ,
gestegen Imperial Light Horse verlengde den rechtervleugel
der Gordons en de Cavallerie den linkervleugel. Onze verliezen namen steeds toe naarmate wij den heuvel afdaalden;
De manschappen waren toen alien nog even frisch, en in
prachtig gesloten gelederen, ging het den laatsten heuvel op ;
,deze was zeer steil en overal bedekt met steenen en rotsblokken. Terwiji wij den heuvel beklommen, zagen wij hoe
de Boeren langzamerhand hun loopgraven verlieten en terugtrokken.
Onze tamboers sloegen den stormmarsch. De Gordonpipers namen dien over, en onder een luid gejuich ging het
, in den stormpas voorwaarts. 1k sprong op een walletje Van
een der loopgraven, en ik geloof dat ik een der eersten was,
die in de hoofdstelling der Boeren aankwam. (Dit wordt door
ten minste nog een doziin anderen beweerd).
Slechts zeer weinig Boeren wachtten den bajonetaanval
af; ze trokken omstreeks 200 meters terug en openden van
daar opnieuw het vuur.
Onze troepen werden zoo bestookt, dat we genoodzaakt
waren hun vuur eenige minuten te beantwoorden; daarna,
stormden we weer. De Boeren weken terug. Ze namen een
nieuwe positie in waaruit we , hen weer verdreven.
Toen 'wij-op het hoogste gedeelte van het kopje kwamen,
stonden we tegenover een van hun kanonnen, dat door
hen in den steek was ' gelaten; doch we kregen nog hevig
vuur. Zoo' hard als ik kon, liep ik naar « het stuk » gevolgd
door sergeant Drummer van de Gordons, die heel kort achter
mij 'was. Ik ging op de affuit zitten in afwachting van een
nemen.
paar van mijn manschappen om het in , bezit
Nu eerst werd het mij duidelijk, dat wij de Boerenpositie genomen hadden. Achter de plaats waar het kanon
opgesteld was liep het terrein steil af en in de vallei beneden.
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was het Boerenkamp zichtbaar. Ik zag troepjes Boeren op
het paard springen en weggaloppeeren; maar de meesten
achter uit het kamp bleven schieten. Zij die weggaloppeerden
-waren vrij wel gedekt door den steilen wal achter het kanon.
Sedert kwart voor vijf viel de regen bij stroomen neer
en het begon al donker te worden. Op dit oogenblik bemerkte
onze brigade-commandant, kolonel Jan Hamilton, die zich
juist bij ons had gevoegd, dat in het Boerenkamp de witte
vlag geheschen werd en in de meening verkeerend dat zij
zich wilden overgeven liet hij het sein blazen « Ophouden
met vuren ». Dadelijk daarop kwam een Boer van achter
een rots op ongeveer vijf-en-twintig meter afstands te voorschijn en stak zijn handen in de hoogte. Een paar van
onze mannen en enkele Gordons vlogen op hem af, en daar
ik bang was, dat ze hem aan de bajonet zouden rijgen,
ging ik naar hem toe en liet hem mij zijn geweer afgeven.
Toen ik mij omkeerde om naar onze mannen om te zien,
kreeg ik, op hetzelfde oogenblik zulk een geweldigen slag
op mijn schouder, dat ik een pas of tien voortstruikelde
en toen neerviel. Mijn linkerarm en mijn linkerzijde waren
geheel verstijfd door de kracht waarmee de slag was aangekomen. Ik voelde mij flauw en misselijk van de pijn.
Thans beklommen de Boeren den steilen kant van den
heuvel en kwamen recht op ons af. Een verschrikkelijk vuur
werd op ons geopend van af den heuvel boven het kamp.
'Onze geheele linie blijkbaar in de war gebracht door het
sein « Ophouden met vuren » weifelde een oogenblik en week
toen een vijftig pas achteruit.
Ik was op den grond blijven liggen, tusschen de aanrukkende Boeren en de terugtrekkende Engelschen. Sergeant
Murphy van mijn oude compagnie, merkte mij op, hij liep
terug om mij op te helpen, toen hij onze manschappen
toeriep stand te houden. De kolonel heeft deze moedige daad
gerapporteerd en ik hoop dat Murphy voor dit kranig gedrag
beloond moge worden.
De paniek duurde slechts een oogenblik; weldra verzamelden de officieren hun manschappen weer en wierp zich
de geheele kolonne weer vooruit, naar den verlaten hoek
van de vallei, waarbij wij een overstelpend vuur op de thans
weer terugtrekkende Boeren gaven. De Britsche troepen namen
nu voor goed positie op den veroverden grond.
Om den aanval van de Infanterie te beschrijven welke
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het hoofdaandeel aan 't ge yecht had, kan ik volstaan met
de volgende daadzaken te vermelden, die voor zichzelf
spreken.
800 man Infanterie veroverden een zeer sterke en
zeer voordeelig gelegen stelling op de Boeren,' welke zeer
kranig verdedigd was geWorden, niettegenstaande het hevig
Artillerievuur van onze kanonnen.
De 13oerenniacht was dubbel zoo groot als de onze.
't Was een schitterend wapenfeit en ik ben er nipt weinig
trotsch op voor mijn regiment, dat de eer van den dg
wegdroeg.
Het was zwaar werk geweest en twee en een half uur
(veel langer dan eenig ander corps) hadden wij aan een,
hevig vuur blootgestaan, de verliezen waren dan ook groat._
Van de tien officieren, die aan het geyecht deelnamen,
werden er vijf gewond en van de 329 manschappen sneuvelden er elf en werden drie-en-dertig gewond; twee van
dezen overleden later aan hunne yonden.
De verliezen van de Gordons waren nog grooter; waarschijnlijk door hun donkere « kilts » die veel meer in 't oog,
vielen, dan ooze Kakiuniform.
't Gevecht bij « Dargai » was, volgens de Gordons, kinderspel geweest bij Elandslaagte.
Om op mijzelf terug te komen. Ik bleef omtrent driekwartuUr liggen op de plek, waar ik gevallen was, tot een
dokter kwam, die mij een veldyerband aanlegde,mij wat brandewijn gaf en daarna mijn helm als kussen onder mijn hoofd
schoof en mij toedekte onder een Boerendeken, die hij van_
een verslagene had afgenomen. Daarna ging hij verder om(
naar andere gewonden om te zien.
Mijn leven lang zal ik dezen verschrikkelijken nacht niet
vergeten. Behalve de hevige pijnen van mijn wonder", leed
ik ontzettend, door tweet scherpe steenen waarop ik lag, en
die mij in den rug drongen.
1k was nat tot op de huid, had het erg koud en leed
een versmachtenden dorst. De regen bleef steeds in stroomen
neervallen; links van mij lag een Gordon Highlander in razend
delirium; rechts een Boer, wiens been door een granaatscherf
verbrijzeld was en die onophoudelijk de meest hartverscheurende kreten en gillen deed , hooren.
Oorlog is een wonderlijk jets en niemand kan begrijpen
hoe vreeselijk zijn verschrikkingen zijn, tot hij ze zelf in a!
zijn barbaarsche werkelijkheid aanschouwd heeft.
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Den geheelen nacht door lag ik in den regen. Tegen
het aanbreken van den dag werd ik door een dokter in
een draagstoel geholpen en door een paar Kaflers naar het
station gedragen. De grond was zeer ongelijk en vol klippen, tot tweemaal toe lieten de dragers mij vallen; beide
keeren kreeg ik een flauwte. Van hier werd ik per trein
naar Ladysmith gezonden, waar ik van het station werd
afgehaald -en naar de « kapel » gebracht (het hospitaal van
de officieren) per ossenwagen ; door het sterke hotsen kreeg
ik een nieuwe flauwte.
Ik was de laatste officier die werd ingebracht;men.
legde mij op een bed, waar ik verbonden werd; juist zeventien uur nadat ik gewond was. Een kop bouillon was
de eerste voeding in zeven en twintig uur. Men zegt,
dat het minstens tien weken zal duren eer ik weer dienst
zal kunnen doen.
't Was buitendien een duren dag voor mij, daar ik
alles verloor wat ik bij mij had.
Voor je land vechten klinkt heel mooi in een afgetrokken zin; maar in de werkelijkheid is het een kostbaar
zaakje. ,,>
Een Gordon Highlander schrijft aan zijn moeder onder
anderen het volgende :
« Ik heb eenigen buit gemaakt, onder anderen de
revolver van een Boerencommandant en de waterproef
van diens adjudant, die ik beide mee naar huis hoop te
brengen. Denk, moeder, uw zoon behoort onder de mannen,
die een daad hebben verricht, waarover de wereld verbaasd
staat en altijd verbaasd zal blijven staan, « Dargai » was
niets hierbij. « Het Johannisburger contingent » schrijft
hij verder « onderscheidde zich in het gevecht bij Elandslaagte niet, daardoor geraakte het een tijd in miscrediet.
Het werd later geplaatst aan de linkerflank van « Spionkop »
waar het door zijn heldhaftig gedrag veel van zijn verloren
roem terug won ».
De oorlogscorrespondenten schrijven over verschillende
voorvallen bij de gevechten, waarover de soldaten zeif, zich
maar en passant uitlaten in hun brieven naar huis, terwijl
in deze brieven dikwijls meer over onvermelde dingen geschreven wordt.
Zoo schreef de trornslager, Charles Toomey, van het
I ste Manchesterregiment, het volgende aan zijn ouders :
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4( De brigade-kolonel , Jan Hamilton zei ons, dat de
Boeren een positie hadd.en ingenomen in de kopjes en dat
zij een duizend man sterk waren; hij zei dat hij hoopte
en vertrouwde, dat wij ze vciOr zononder uit elkaar zouden
gedreven hebben. « Ik weet >> zei hij « dat jelui het zult
doen » waarop wij als razenden begonnen te juichen. Then
de voorhoede van de Gordons en de Manchester stuitten
op een prikkeldraad versperring, kreeg kolonel Chrisholm
van. de Light Horse een kogel door zijn hoofd en een
andere door 't hart, juist toen , hij een doek met de kleuren
van zijn regiment, de 4e lancie r s, zwaaide.
Vlak bij mij werd een Gordon geraakt en viel in de
amen van een krijgsmakker, waar hij stied. ›)
F. Steward, van de Gordon Higlanders, beschrijft in een
brief van uit Ladysmith dato 2 November, hoe luitenantkolonel Dick Ginningham werd gewond aan het hoofd van
zijn manschappen.
« Wij stormden » zegt hij « driemaal met de bajonet
en mijn geweer was rood van bloed, hoewel ik mij niet
herinner er iemand mee te hebben geslagen, maar ik was
bijna razend van opwinding. Granaten barstten en kogels
floten rondom ons als hagelsteenen; ik was ,vlak achter den
commandeerenden officier, toen hij gewond werd. Toen het
schot hem trof was hij verplicht om te gaan zitten, maar
hij hield niet op zijn mannen aan te mpedigen. » « Voorwaarts Gordons riep hij « de heele wereld heeft het oog
op u, brave jongens; geeft de schoeljes van katoen, roeit
het tuig uit, ranselt er op! »
Het geval van een soldaat die op het oogenblik van
de overwinning den kreet van de Imperial Light Horse
<< Om Gods wil mannen trek niet terug verkeerd verstond,
is duidelijk beschreven door den heer Pearse van de « Daily
News ». Hij zegt : « De Devons hadden den top van den
heuvel ' tangs den steilsten kant bereikt, en de Cordons
trokken met de Manchesters en de Light-Horse om de
andere zijde, toen tot onze verbazing het « Ophouden met
vuren 3.! « Retireeren! ,» door de trompetters werd geblazen.
Niemand begreep er toen iets van; maar later is het
ons duidelijk geworden, dat de - Boeren ons hoornsignaal
hadden. nagebootst. Maar toen, ingevolge het gegeven bevel
begonnen de Gordons achteruit te wijken, waarop hun hoornblazertje vooruit rende onder het roepen : « Nerdoemd, die
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terugtrekt ›› en haastig de stormmarsch blies, waarop de
gelederen zich weer sloten en de slag bij Elandslaagte
door de Engelschen was gewonnen , ».
Majoor Pamplin, M. L. A., die het verhaal van dit
ongeval ook beschreef, voegde er de volgende bijzonderheld aan toe. Hij zegt << dat oogenblik riep Charles
Mullins : « Om Gods wil, spaar ons voor een tweede Majuba!
en om zich heenziend herkende hij eenige van de oude
« St Andrews College boys ». En met den uitroep : « St Andrews
vooruit », zooals vroeger op het football-veld, ging hij de
zijnen voor en had zoodoende een belangrijk aandeel in
de zwaar bevochten overwinning van den dag.
Tamboer Tomerye verhaalt het volgende: « Onze jongens
waren onoverwinlijk en dank zij God hebben wij dien dag
veel van de schande van Majuba uitgewischt. We kwamen
omstreeks zes uur in den avond bij het Boerenlaager en
waren ongeveer een geheel uur in een allerheetst gevecht
gewikkeld. Mijn maat van de groote trom en ik kregen
van kolonel Hamilton bevel om den stormmarsch te slaan.
'Onze fuseliers zetten de bajonetten op en gelijk met de
Gordons vlogen alien als duivels onder het « God save the
Queen » op de Boeren in. De Boeren werden blijkbaar
bang voor de bajonetten en trokken met groot verlies
terug ».
Een ander correspondent de « Special » van de « Morning
Leader x, bazuint den roem van een trompettertje, dat bij
Elandslaagte drie Boeren zou hebben gedood.
« De held van ons korps dien morgen van 't gevecht,
was trompetter Shurlock, veeriien jaar oud, die met zijn
revolver drie Boeren neerschoot. Ik zag hem zondag in
gezelschap van hoornblazer majoor Darey, die er niet weinig
trotsch op is, dat hij den jongen het blazen geleerd heeft.
Shurlock is een regimentskind; hij is geboren in het
5de lanciers. Men beschreef hem mij als een goedig, klein
kereltje, dat zijn eigen paard netjes verzorgd en 't viel mij
op dat het een heel beleefd en welbespraakt jong mensch
was. Hij is niet met een lans gewapend, maar heeft een
revolver voor verdediging. Met dat wapen schoot hij op
de Boeren, toen het eskadron stormde
Als een merkwaardig staaltje van den toestand, waarin
de mensch door den oorlog kan geraken, diene het volgende
uittreksel uit een van de Oostelijke plattelandsbladen.

504

DE SLAG BIJ ELANDSLAAGTE.

De jongen, die drie Boeren schoot. »
(Prachtig Christmasgeschenk voor kinderen!)
Trompetter Shurlock, die eigenhandig drie Boeren bii
Elandslaagte doodschoot, heeft een praktisch bewijs van
erkenning van zijn verdiensten en van vereering ontvangen
van de meisjes en jongens van een school uit Suffolk.
« De redactie van de London Mail » ontving van het
hoofd deer school een horloge met ketting, aangekocht uit
vrijwillige bijdragen der schoolkinderen met een begeleidend
schrijven; een en ander bestemd voor den trompetter van
het 5de lanciers. Het blad werd verzocht dit Kerstgeschenk,
en den brief aan den jeugdigen held ter hand te
stellen. Het blad voldeed gaarne aan die opdracht.
De brief van de jonge bewonderaars luidt als volgt :
Beste trompetter Shurlock!
Onze schoolmeester least ons elken morgen het nieuws.
van den oorlog voor, en wat ons het meeste trof, was iets
over u te hooren, en hoe gij drie Boeren hebt doodgeschoten.
Wij willen u nu een Kerstgeschenk sturen. Eerst dachten
wij aan een plumpudding, toen aan een flanellen hemd; maar
daarvoor hadden wij te veel geld bijeengebracht. Geholpen
door goede vrienden hebben wij nu genoeg om u een horloge
met ketting te sturen en wij hopen dat gij dit wel van
ons zult willen aannemen. Als gij ooit te Suffolk komt, hopen
wij dat gij ons zult bezoeken,opdat wij u met hoera's kunnen
inhalen. Laat ons, als 't u belieft weten of gij het ontvangen
hebt en of het naar uw zin is. Wij hopen dat gij
't huis zult komen en het aan uw moeder kunt toonen.
Wij zijn blij dat gij een landgenoot van ons zijt en ,hopen
dat, als een van ons ooit soldaat mocht worden, hij even
dapper zijn plicht zal doers als gij. U verder allen voorspoed
toewenschend, uw jonge vrienden ». Volgen de namen van
een meisje en een jongen als vertegenwoordigers van de
leerlingen der school.
De mooiste beschrijvingen van den eindaanval werd gege-ven door den later overleden heer Stevens van de « Daily
Mail » en door den correspondent van de « Times ».
De heer Stevens beschrijft dien als volgt ;
« De vroolijke toners van den hoorn klonken als het
hanengekraai op een mooien zomermorgen.,
De « pijpers » van het Hooglandersregiment bliezen
een van hun wilde bergliederen ; Van bloed, van roemr„
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van een glorievollen dood! De bajonetten werden opgezet!
Stafofficieren en ordonnancen renden af en aan ! brachten
bevelen, moedigden aan, spraken de officieren en manschap-pen toe in vurige bewoordingen, bezwoeren de soldaten
hun plicht te doen met , verwenschingen voor hen die 't gelid
zouden durven verlaten.
Het gelid ! maar het was geen gelid meer 't was een golvende menschenzee, Devons en Gerdons, Manchester en Light
Horse alles dooreen ; een, niet te ontwarren menschen-knoop.
,Onderofficieren en minderen gaven bevelen aan heele regimenten ! Fuseliers schreeuwden den officieren toe, hen op
het een of ander wijzend, en hen zoodoende raadgevend ! Officieren schoten karabijnen af! Alles liep, struikelde, schoof
voort ; de dood verspreidend of zelf vallend ; dronken van
moord en vechtlust ; een wilde wedren om den vijand het
eerst aan de keel te vliegen ! >>
De correspondent van de « Times zegt : » Luitenant Field.
iaan 't hoofd van zijn peloton « Devonsthires » viel de vijandelijke batterij met de bajonet aan.
De Boeren, die het stuk bediend hadden, hielden stand,
tot het staal geen zes voet van hen af was : ze werden « a bout
portant ›> neergeschoten of aan de bajonet geregen !
Devons, Manchesters, de Hooglanders en de lichte cavalerie,alles kwam op dit punt te zamen, en rende in wanorde den.
heuvel af naar het Boerenlaager. 't Was een ontzettend oogenblik ! Bovenalles uit klonk de . wilde rauwe kreet « Majuba »!
Daar weerklinkt plotseling zoo ruim en kalm als op het
excercicie terrein het signaal « Houdt op met vuren ›) !
De « pijpers » van het Gordonregiment gingen voort met
het spelen van hun marsch; en ben zagen we iets, dat ons allen
, deed trillen van genot. De « witte vlag » wapperend van een
mauser-karabijn in de handen van een gebaarden Boer.
Nu volgde de vreeselijke aanval van de lanciers op het
overschot der vluchtende Boeren. ,>
De « Cincinate Enquirer ,> nam een brief op van een jongen i8-jarigen Amerikaan, die aan de zijde van de Boeren
vocht , een brief geschreven aan zijn tante te New- York. Hij
maakte het gevecht bij Elandslaagte mee, en zond een levendige beschrijving van de furie der lanciers, waarmede het gevecht eindigde.
« 1k heb » zoo schreef hij « bij Elandslaagte den vuurdoop
.ondergaan. U weet, dat ik even als alle Transvaalsche jon
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gens goed kan schieten. We waren op een kop)e, ongeveer
honderd man sterk en bleven daar langen tijd aan het vuur
blootgesteld, van de zes makkers werden er vijf weggeschOten.
De lanciers rukten aan, overgeven of doodvechten was
de leus. Onze officieren Madden ons gezegd goed te mikken,
kalm te blijven en te bidden. Bij 't begin an 't gevecht, toen
ik de lanciers zag aanstormen, kwam plotseling een bloedroode
schijn voor mijn oogen; ik weet niet of het vrees was ; 't is mogelijk. Toen het wegtrok kreeg , ik het visioen van mijn moeder, zooals ik haar het laatst gezien had voor haar dood en
't scheen mij toe of ze weer de woorden sprak. « 0 God! behoed mijn moederloozen iongen ! » Vlak voor inij stond een
man, dien ik kon schieten. Ik sloot mijn oogen en trok den trek
ker of ; maar ik zal mijn oogen nooit weer toedoen, maar in
't vervolg koelbloedig mikken en mijn arm rustig houden. « Zoo
waarlijk helpe mij God. ! »
« Toen de lanciers vlak bijwaren » verhaalt _ hij verder,
« weken enkele van onze mannen een eind op zij. Ik zelf ben,
zooals u weet, heel klein, en zoo kroop ik in een Nolte onder
een rots, niet groot genoeg voor een hond.
Een zevental van onze mannen, die niet konden ontsnappen, wierpen hun geweer weg en vroegen kwartier; van waar
ik lag kon ik de dappere soldaten van de koningin zien, de
menschen die kwamen om Afrika, te beschaven.
Als wilde dieren, brullend van moordlust en helsche vreugde
dreven zij hun lansen door de lichamen der nederknielende
Boeren. 't Was afgrijselijk !
De vrouw van een der Burgers was toen bij haar man, hij
had kunnen ontsnappen en haar achterlaten, doch hij keerde
terug, wierp zijn geweer weg en greep haar hand terwijl hij uitriep, wij geven ons over. Een der dappere lanciers schreeuwde
Steek die varkens dood ! » Hij doorstak toen eerst den man
en daarna de vrouw.
Toen de slachting afgeloopen was„ kwam een officier op7
rijden roepende « Steek de varkens dood » (pigsticking). Toen
hij de vrouw zag liggen gaf hij order om met de lanspunten een
soort kuil te graven en hierin werd haar lijk neergelegd. De
man die haar vermoorde trok haar den ring van den vinger als
buit.
Zij ligt daar vimdaag nog, en to en de man en de vrouw
gedood waren, was het ook nog met een derde menschenieveri
gedaan, en nu weet ik, ,waarom ik in 't vervolg altijd goed zal
mikken !)
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Een korporaal van de Lanciers schreef uit het hospitaal
te Wijnberg, dato 6 November, onder anderen het volgende:
« Toen moesten wij, bijna twee duizend meter, onder hevig
vuur over een open vlakte voortrukken ; de kogels floten om ons
heen ; het was eigenaardig oni te zien hoe verschillende lui zich
hieronder gedroegen, sommigen vloekten, anderen kermden,
weer anderen jankten om de mooie meisjes, die ze achter hadden gelaten, terwiji weer anderen om hun moeder riepen,
maar de meesten hadden toch spijt dat ze hun aandeel uit de
cantine, hun borrel, niet zouden krijgen dien dag ; want waar
Tommy ook aan moge denken, zijn biertje ligt hem toch het
naaste aan 't hart.
Van een man, vlak voor ons, werd hethoofd glad afgeschoten; slechts zeven van de officieren kwamen er zonder verwonding af.
De oude kolonel werd eerst den helm van zijn hoofd geschoten, daarna kreeg hij een kogel door zijn arm ; toen hij
dien beet had, riep hij maar al « Houdt je goed, kranige Hooglanders ! » tot hij een schot in zijn been kreeg en niet verder
kon.
Plotseling ontstond in onze gelederen eenige verwarring,
daar de hoornblazer van een ander regiment het sein blies van
retireeren. Een van onze hoornblazers blies onmiddellijk
« Halt ! » en daarna voor eigen rekening << Stonnmarsch ». Sir
George White heeft naar zijn naam geinformeerd en zoo zal
hij er wel your beloond worden.
Ongeveer ' woo Boeren werden door de Engelschen gedood, behalve de gewonden. De Boeren hadden kostbare
horloges op zich ; maar op dat oogenblik dachten wij er niet
aan; we hadden anders zakken vol horloges en geld van
de doode Boeren kunnen afnemen.
Ik zal binnen kort wel hersteld zijn en kidar voor Pretoria >>
Die woo Boeren zullen wel alleen in de verbeelding van
dien Engelschman hebben bestaan, veel meer dan 70o Boeren
namen niet aan het gevecht deel, terwijl in de vuurlinie zelf
waarschijnlijk geen 30o man zijn geweest; — 't is van belang
om deze bijzonderheden van Engelsche en Schotsche soldaten
te vergelijken met de indrukken, die een Hollander kreeg en
die het volgende verliaal van Elandslaagte schreef van uit de
gevangenis te Pieter-Maritzburg, dato 25 October.
« Tegen zeven uur » schrijft hij « op Zaturdag morgen,
den 2 I sten October, werd bevel gegeven te paard te klimmen,
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de vijand was in aantocht. Nauwelijks hadden wij de verster
kingswerken bereikt, toen de kogels tusschen ons neersloegen.
Toen we optrokken waren er al 8 granaten afgeschoten,
zonder eenige schade te doen. Ik was blij te zien, dat ze allemaal kal,m waren. De granaten vielen tusschen de Hollanders,
waarvan er dien dag acht en negentig present waren.
Onze beide kanonnen begonnen te antwoorden. Toen we
wortmarcheerden verdwenen de Engelschen.
In ons kamp ,teruggekomen veranderden wij van positie,
de wagens met de tenten en overige bagage waren juist aangekomen.
Terstond moesten wij de paarden weer zadelen daar de
Engelschen in grooten getale naderden. We haastten ons naar
een kopje, klommen er aan den anderen kant af, om de paarden onder bedekking te stellen en gingen toen zelf terug
den top. Daar wachtten wij met onze twee kanonnen den aanval af van over de 3000 Engelschen, wij waren 6o Duitschers,
98 Hollanders en 200 Afrikaners van Fordsburg en johannisburg >> (deze Fordsburgers en Joannisburgers waren eigenlijk'
slechts gedegenereerde Afrikaners, slecht opgevoed en voor
't meerendeel metselaars).
De Engelschen hadden twee batterijen artillerie met twaalf
kanonnen, drie regimenten infanterie, een regiment lanciers,
een regiment lichte en een regiment zware cavalerie.
Ik weet niet hoe sterk de cavalerie was; maar de infanterie
bestond uit 4000 man.
De Engelsche infanterie opende een vreesselijk vuur op
onze arme twee kannonen en nu en dan vielen granaten tusschen ons in. Na twintig minuten was een van onze beide stukken geschut ontredderd. OriderwijI hadden wij vuur gegeven
op de aanrukkende Britsche infanterie, dat beantwoord werd
met een hagelbui van kogels.
Op dat oogenblik sloegen de meeste Fordsburgers en johannisburgers op de vlucht, ten spijt van alle aanmoedigingen
van onze commandanten die riepen « Sta vast kerels » « Houdt
stand » ! Al mijn Hollanders zijn nog hier ! »
De snelnaderende Britsche infanterie hield een vreeselijk vuur levend op de onzen ; 300 man in 't geheel.
Ik lag plat op mijn buik en schoot,' en daar ik de Britsche
troepen, die over de vlakte aankwamen uit het oog had verloren, besloot ik te wachten tot ik ze op nieuw zou zien.
Behalve de dooden, zag ik niets. -- De anderen waren
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weggetrokken zonder dat ik hun beweging had opgemerkt
door het lawaai van de neervallende granaten. — Een
klein groepje Republikeinen bleek evenwel nog vlak achter
mij te zijn. — Ik wachtte, steeds plat liggend ; — een paar
granaten bedolven mij onder zand en steenen, terwijl de
kleine looden kogels uit de kartetsen zonder overdrijving
op mijn rug en vlak naast mij neervielen.
Eindelijk begon het Engelsche artillerie-vuur te verminderen, en toen ik de geweerkogels hoorde fluiten, was ik
overtuigd dat de Engelsche Artillerie het kopje beklommen had.
Op een paar meter afstand van mij werd ik ze gewaar
en ik begon toen mijn laatste patronen afteschieten; het bleken
,de Gordon Higlanders te zijn en bij elk schot vielen er
twee of drie te gelijk. Onze mannen begonnen nu ook weer
te vuren. Ik was blij, want eerst had ik gedacht, dat ik er
heel alleen was, toen mijn patronen op waren, kroop ik
achteruit. Ik tioorde de kogels rechts en links om mij tegen
de rotsen aanslaan. Na ongeveer tien minuten had ik de
helling van het kopje bereikt. Hoe ik ontkomen ben, zonder
geraakt te worden, is mij een raadsel, en ik geloof aan een
wonder.
Nu zag ik een ander regiment Britsche Infanterie; al
onze manschappen waren nu weg, ik zag ze over de vlakte
voorttrekken aan alle zijden ingesloten en vervolgd door de
Cavalerie.
Alles was afgeloopen. Ik kon niets anders doen dan
gaan zitten om de gebeurtenissen maar af te wachten. In
minder dan geen tijd waren de Britten bij mij ; zij namen
mij mijn geweer en mijn leegen- patroongordel af. — Negen
a,ndere Burgers, die ook tot het laatst toe stand hadden
gehouden, werden eveneens door de Engelsche krijgsgevangen
gemaakt. — Het Johannisburger contingent had zich niet
zeer schitterend gehouden. »
De getuigenis van den jongen Amerikaan (zie hierboven)
wordt volkomen bevestigd door een brief van 28 October
geschreven door Thomas Duclan, van het 5de Lanciers, aan
zijn moeder te St. Helena. « Zoodra de lanciers aankwamen
wierpen de Boeren hun geweren en patronen weg en staken
de handen op; maar wij wisten van geen kwartier geven,
daar kwam niets van in; ze hadden op het Roode Kruis
geschoten en medelijden kenden wij dus niet! »
Een fuselier van het K. R. R. regiment schrijft aan een

vriend te Preston.

510

DE SLAG BIJ ELANDSLAAGTE.

« Het was een grootsch, maar een verschrikkelijk schouwspel om to zien, hoe de Britsche cavalerie zich een weg
door de Boeren heenhakte. Driemaal reden ze in 'vollen ren
tusschen de gelederen der Republikeinen' door. Met de sabels,
sloegen ze, sneden ze, hieuwen ze om zich heen. — Wij
hadden straks zwaar geleden en wilden ons nu bloedig
wreken. — Hoe 't ook zij, we hebben hen met gelijke runt
betaald, de mannen van Joubert! Verscheidene Boeren stierven
iri biddende houding; velen, hoorde ik later van een kennis
van mij bij de lanciers, gooiden de wapens weg, zoodra zij
de lanspunten zagen flikkeren, vouwden de handen boven
het hoofd en smeekten om genade, maar zij hadden geen '.genade gehad voor onze mannen... dit was onze wraak.
Een ander soldaat, wieris brief in de « Brighton-Argus »
werd opgenomen, schreef over den slag bij Elandslaagte :
Tegen tien uur 's avonds was alles afgeloopen. Wij
moesten den geheelen nacht onder een stortregen in 't gras
blijven zitten en onze paarden bij den teugel vasthouden.
't Was bar!
Toen het licht werd, konden wij het slagveld overzien,
al die dooden en gewonden, die overal op de vlakte over
en door - elkaar lagen. Ik hoop zoo iets nooit weer te zien.
Mar hadden wij onzen aanval op de Boeren gedaan.
Ze hadden hun geweren weggeworpen en waren op de knieen
gezonken om genade te vragen. Ons was gezegd, geen' genade
met hen te hebben, en ik verzeker ri,dat ze die niet kregen
ook. We renden tusschen hen door en staken ze met onze
lansen. 't Was afschuwelijk slachterswerk ; maar we moesten
wel. »
Een ander lancier getuigt :
« We vielen op hen aan en toen vielen zij op de knieen
om te smeeken, dat we hen liever zouden schieten, dan
hen te doorsteken met de lansen; maar te vergeefsch, het
was nu onzen , tijd om iancierswerk te doen, , en dat deden
we, — we zijn niet voor een lolletje met lansen gewapend.
De wijze waarop de Boeren ons behandeld sadden,
was meer dan schandelijk geweest, ze , schoten nota bene
op onze gewonden, iets wat eeni Engelschman nooit zou
kunnen doen. »
De machinist van een van de gepantserde treinen zegt :
« Door schrik verlamd over hun vreeselijk noodlot, wierpen
de Boeren hun geweren weg en trachtten te ontvluchten;
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maw- dit was hen totaal onmogelijk, want met den kreet
0 Majuba o waren de lanciers op hen en begon het moordwerk, slechts enkele Boeren ontsnapten, en het grootste
deel gaf zich over als gevangen. o
Een Britsch officier, wiens brief is aangehaald in de
c Times o van 13 November, beschrijft de gebeurtenis alsvolgt :
« Nadat de Boeren uiteen gejaagd waren, vervolgde hen
een van onze eskadrons (niet het mijne) en kwam juist
tegen schemer midden tusschen de Boeren. — De bende
bestond uit ongeveer 6o koppen. Een van de onzen, ziende
twee Boren wegrennen op een paard, stak zijn lans door
beiden heen en doodde hen beiden met een stoot. — Was
de duisternis niet zoo spoedig ingevallen, dan zouden wij,
er vrij wat meer gedood hebben. »
Een ander Engelsch soldaat schreef aan zijne ouders,
dato i Nov., uit Ladysmith :
« Toen wij de Boeren met onze bajonetten bestormden,
vielen zij, die niet konden ontkomen, op hun ' knieen en
smeekten om genade, en ik verzeker u, den genadestoot kregen,
ze met de lange haak. o
De Heer W. Williams, van de 66ste batterij, zegt over
Elandslaagte : « Ik kreeg een Boer te pakken en was waanzinnig van vreugde. Hij begreep niet, wat ik zei, en zoo
beduidde ik hem om voor zijn leven te loopen. Daar ging,
hij, en ik galoppeerde achter hem aan met het zwaard van
den sergeant, en sloeg hem het hoofd netjes van zijn lichaam.
Toen zat een lancier er twee achterna die op een paard
zaten en stak Zen lans behendig door de beiden heen! 0
De Heer H. W. Nevinson, correspondent van de « DailyChronicle o zegt :
c Het overblijfsel van de Boerenmacht deed zijn best
om te ontkomen in het schemerlicht van den vallenden
avond over een rotsachtige vlakte aan onze linkerhand. Mar
vingen de « Dragoon Guards o ze op en renden driemaal
tusschen hen door. o
Een korporaal van de Dragoon-Guards, die er bij was,
vertelde : « De Boeren vielen van hun paarden en rolden
tusschen de rotsen, ze verstopten hun hoofden achter hun
wapens en vroegen om genade, biddende om geschoten te
worden, alles om toch te ontkomen aan de vreeselijke
steken van de lansen. Maar niet velen ontkwdmen den,
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dans. We gaven ze nog eens een goede por als ze lagen,
zei de korporaal. « Den volgenden dag zaten bijna alle
lansen vol bloed! »
De heer J. G. Dunn, een Iersche-Amerikaan uit Sowell,
schreef 29 Nov. :
« De lanciers gedroegen zich als vechtende Indianen,
en gaven geen kwartier, stekende en verwondende, gevangenen en gewonden op een afschuwelijke wijze, precies als
een betide Sioux.
Men zegt dat de officieren verantwoordelijk zijn voor
dit moordwerk, maar dat maakt voor ons weinig verschil.
Die heeren zijn ingeschreven in ons zwarte boek en als de
gelegenheid zich voordoet, en ik ben overtuigd dat dit zal
gebeuren, daar sommige van hen te Ladysmith zijn, zullen
-wij dat regiment van onze rol schrappen! »
Een tamboer zegt nog : « Het was vreeselijk, onze krijgsmakkers rondom ons te zien liggen : doode Britten, zieltogenden en gewonden. We deden wat we konden voor
de gewonden en bleven den geheelen nacht op het kopje,
van slapen was geen sprake, door de kou, den regen en
het kermen en weeklagen der ongelukkigen.
Naast mij lag een officier van de Hooglanders, die op
Brie plaatsen gewond - was; ik kon geen druppel water voor
hem krijgen, voordat het Licht werd. »
Een reservist schreef uit het hospitaal aan zijn oude
moeder, hoe hij in 't heetst van het gevecht aan haar had
gedacht_ Hij zag de mannen om zich vallen en wilde ze
ophelpen, maar kon niet. « Ik voelde, » schrijft hij « een
hevige pijn in' mijn schouder en alles om mij heen was
,duister. Ik beproefde te loopen, maar kreeg een schop van
een paard. Nu werd mij alles donker voor de oogen, er
heerschte state om mij been en ik meende de schaduw des
,doods te zien. Ik voelde groote spijt geen beter mensch te
zijn geweest en -dat gij u zooveel moeite voor mij getroost
hebt. »
Een drager bij de ambulance verhaalt : Wij waren
's nachts bezig zieken en gewonden te zoeken nadat het
gevecht voorbij was, toen ik bij een oude wit gebaarde
Boer kwam, hij lag achter een stuk rots met z'en hoofd op
zijn handen gesteund. Hij was al te ver heen om zijn
geweer nog op te beuren, hij snakte naar lucht, en ik

begreep dat hij het niet lang meer zou makers. Daar hij
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beduidde, dat hij wilde spreken, boog ik mij over hem heen.
Hij vroeg . mij om zijn zoon te gaan zoeken, een jongen
van dertien jaar, die aan zijn zijde gevochten had, toen hij
viel. Ik deed wat hij mij verzocht, en onder een hoop gewonden vond ik den armen jongen morsdood, ik droeg hem
naar zijn vader. Wel ! je weet, zoo heel kleinzeerig ben ik
nooit geweest en in ons vak wen je trouwens aan veel, ik
heb vrij wat gevochten meegemaakt en dat haalt er de
overgevoeligheid wel bij je uit; maar ik moest mij toch
omdraaien toen de oude Boer zijn dood kind zag. Hij trok
het lichaam naar zich toe en weende over hem. Hij ging
te keer op een manier dat ik een prop in mijn keel voelde.
Tot op dat oogenblik wist ik niet wat verdriet eigenlijk
was. 1k hoopte nooit weer een schot te zien lossen. Toen
ik weer naar den armen vader omkeek was hij dood. Hii
hield de hand van zijn jongen in de zijne geklemd.
MIMOSA.

PIEZZEITEMI
TWEE LIMBURGSCHE DICHTWERKEN.

c/a en Ylfken (I) ...... Och ! toefi ik voor de eerste

maal die zoetluidende hoofding las en daarbij vernam dat zij de naam zou wezen van een episch
,gedicht uit Limburg, gevoelde ik een groote vreugde. Fen
nieuw gewrocht van mijn ouden, -besten vriend Lenaerts, wiens
« Verdwijning der Alvermannekens » hem naam als dichter,
en veel vrienden als liefelijk verteller en zoo echten ,heidelandschen droomer verworven had; een epos, een zoete heiligenlegende, in eenvoudige, frissche, ware, heldere, door 't yolk
verstaan- en genietbare sprake, met eigen zang en zwang
en rijrnslag, met echt-moderne en hooge kunst gedicht....
Och ! wat hoopte, verwachtte ik al niet van hem, en hoe
voelde ik mij op voorhand gelukkig hem de kroon van glorie
op 't hoofd to mogen. zetten !
Want we zijn al zoo nude vrienden, ik weet hem zoo
bekwaam, hij is zulke eigenaardige, wakkere « Limburgsche »
kop ! ... '
En ik droomde dat het Epos, het edel verhaal vol hooge
visioenen en idealen, met zijn frisch-bloemerig, onverwelkbaar
— schoon gewaad van moore, van eeuwige verzen — het Epos,
dat men ons, Dietschers en Nederlanders blijft ontzeggen
sedert Reinaart de Vos, wel ja, dat het eindelijk ging geboren
worden, spijts alle ongeluksprofeten en koude redeneerders,
geboren worden in ons klein Limburg, dat eens Verdeke voortbracht, in de dichterlijke gouw die zoo kort bij 't droomziek

(1) Oda en Ylfken, eene tweeling-legende door L. W. J. LENAERTS,
pr. — Hasselt,St-Quintinus-Drukkerij. 1901. Pr. 1,5o fr. gebonden 2i50 fr&
Uitgave der St-Lambrechtsgilde van Limburg.
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Duitschland ligt en waar men zoo geren vertelselkens hoort !
En j. Lenaerts zou het ons schenken; zijne eerste proeve
.zat zoo vol met heerlijke beloften !
Eilaas ! neen, neen, neen !
Dit werk is mislukt.
Het spijt mij toch z66 dit te moeten zeggen!
Maar onze kritiek moet eerlijk zijn, wil ze deugen en
,de kunst te bate komen, en, al zwijgen of zwegen andersdenkenden ook het beste pogen onzer katholieke kunstenaars
dood, toch mogen wij niet liegen en ons eigen werk niet
verheffen wanneer het dat niet en verdient. Wij hebben ons
,daar nu lang genoeg belachelijk door gemaakt, en het vertrouwen in onze kritiek, of eerder onze onveranderlijke op-hemeling, hebben wij daardoor bij velen, ja ook bij onze geloofsgenooten gedood.
Z6O, ik moet bekennen dat dit werk van mijn besten
vriend niet dMrslaat, dat het geenszins beantwoordt aan mijn.
blijde verwachting, dat het niet zal zijn : jets blijvends.
Oda en Ylfken bestaat uit twee deelen, die hemelsbreed
verschillen, een deel is legendarisch-waar, 't ander en berust
op niets dan op 's dichters fantazij.
Oda is de legende eener heilige.
Ylfken heeft nooit bestaan, of, zoo zij bestaan heeft, kon
ze onmogelijk de lotgevallen beleven die haar toegedicht worden
-en die enkelijk een aaneengeplakt zamenraapsel zijn van
allerlei volkslegenden uit verschillige tijden en landstreken.
De personen, de gebeurtenissen, de verdichtsels die om
Ylfken spelen zijn, men voelt het zoo dadelijk, uit de lucht
.gegrepen en zoo onwaarschijnlijk fantastisch geschepseld dat
men ze, met den besten wil ter wereld, niet zou kunnen voor
waarschijnlijk houden.
Ook zinkt de belangstelling gansch, zoo haast men het
tweede deel wat doorhaspeld heeft; ik zeg : doorhaspeld, want
de nieuwe spelers en feiten die te berde komen, treden zoo
vreemd en zoo plotselings op, dat men de kluts kwijt is en
,dat men twee, drij keeren moet herlezen aleer men een doorband kan vinden in 's dichters schepping. Deze vermengeling
van waarheid met allerfantastiekste verzinsels maakt op den
lezer den drolligsten indruk dien men wel denken kan ; maar
in een heiligenlegende als deze brengt zij bovendien, wat erger
is, ontstemming bij den lezer, en 't verwonderde mij geenszins
toen iemand, die nochtans veel houdt van den dichter, mij
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de mare zond, die ik verwachtte: « op de helft van het boekske
heb ik 't weggegooid, zoo kwaad werd ik !
Eerst ziet men de geschi edeni s der heilige Oda afspelen
of daaromtrent; zij is opgetooid met sommige vondsten —
als van « Korebloms legende » wel niet historisch-waar,
maar toch waarschijnelijk of mogelijk zijn, en die men heel
goedkan duldenin een dichterlike heiligenlegende, bijzonderlijk
in zulk eene die weinig bekend is en verloren loopt in de
duistere tijden der 7 e of 8 e eeuw. Tot daar, goed; schoon zelfs
over 't algemeen, vlot verhaald, met hier en daar een prachtige
greep. Het is de zoete, weldoende, frissche heiligenlegende.
Hadde de dichter haar afgesponnen gelijk hij ze begon en,
ze besloten, bijv. door 't huwelijk van Ylfken, Oda's boezemvriendin met Rodolf, Oda's verloofden bruidegom, dan ware
zijn gedicht een liefelijke, goed leesbare idylle geweest, alhoewel niet diep genoeg, niet zorgvuldig genoeg uitgewrocht orn
blijvend kunstwerk to mogen heeten. Maar dit hadde hij wel.
kunnen gebeteren.....
Doch ..... Op 't einde-geraakt van Oda's lotgevallen, heeft
hij gezegd, met den fijnen spotlach om de lippen, die hem
eigen is : < nu ga ik hun eens wat wijs maken ! »
En hij liet eensklaps den vrijen teugel aan zijne verbeelding,
vergat dat hij 't leven eener heilige bedichtte en schiep twee
potsierlijke monsters, 011abil en Abovo, een man en eene
tooverkol, die Ylfken en Rodolf, haren verloofde, den duivel
zouden aandoen. En daar begint mij de zotste rondeda,ns
van tooverijen, heidensche wandaden, gevechten tusschen
Noormannen en... Schotten ! — in Limburg,! — het vergaan,
eener ingebeelde stad, Itter, op den boord der Maas, enz. enz,
Beste vriend, gij beweerdet indertijd, dat ge iemaud
dien ik goed ken wel hadt kunnen wijsmaken dat 0. L. Heer
op een... kersenboom woont, maar wat ge hier ten best
geeft„ zal toch niemand, zelfs het kleinste kind niet, ivoor
mogelijk houden !
Ook voelt men, al dadelijk dat' gij zelf niet gelooft in uwe.
verdichtsels, de gloed is er uit, 't wordt declamatie overal, 't, en
zij in uwe lieve beschrijvingen (I) van gevoelde en geziene

(1) Bijv. de beschrijving van 011abil, de heks; van de bootjes der
Noormannen • van de stad Itter met hate klokskens, van den ondergang dier stad, en, in Oda, de legende van Koreblom enz.
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zaken, waar men den dichter der Auwelen in herkent. Mis,,
mis, niis.
Als men uw tweede deel leest met een grollende, grozende
stem, als die van den Boeman in uwe Alvermannekens, dan
kan men er eenige stonden klucht mee hebben ; alsmen 't ernstig
wil opnemen, zoo wordt men kwaad !
Nu heb ik U voorvast genoeg afgetakeld, U, die van
mij altijd veel te veel goeds weet te zeggen; dit is nu de dank! ...
Wreek U nu met een... meesterstuk !
Gij kunt het diehten zoo gij wilt : het zoo gevoelig, zoo
fijngevoelig hert van den waren Lenaerts laten spreken en zijne
weelderige, al te weelderige verbeelding wat weer temperen,
zoo gij wilt uitscheiden met « par force » uwe vondsten,
vermoedens en veronderstellingen op folkloristisch gebied in
uwe dichterlijke scheppingen te verwerken, al schreeuwea
zij ook tegen dat het erbarmelijk is !
Uw boekske zij toch warm aanbevolen i° aan diegenen,
— en ik wensch dat ze zeer talrijk wezen —, die mijn oordeel
niet willen aanveerden vooraleer zelf gezien te hebben ; 2° aan.
al de Dietschers die eens willen kennis maken met een allereigenaardigst en z66 gemoedelijk man. In « Oda » zullen zij
een zoet genoegen vinden; in « Ylfken » zullen zij eens...
herteliik lachen. Hebt ge die twee doelwitten misschien beoogd?
— Want gij zijt voor alles bekwaam ! — En is uw Ylfken
misschien geene parodie van het hoogdravend, door ons beiden
in onzen studententijd zoo dikwijls bespotte « heldendicht »
der pedanten ? Ja, maar dan hadt gij het toch eerst moeten.
zeggen.

+

Lelie 1 (.0... Ei, vriend Winters, wat refine, schitterende
Lelie hebt ge ons daar gegeven, sneeuwwit en rein als de
bergen van Usland ! — en welke lieve, ootmoedige, maar zoo
welriekende en fijngeschakeerde Bloemen uit uw eigen klein,
maar keurig hofke !
Dit boekske, in lieven perelgrijzen band gebonden, is jets
fijns, jets zeer fijns en teers, jets daar men den dichter dankbaar

(I) Lelie der dellingen en Bloemen des welds, door J. •M. WINTERS,
pr. — Hasselt St-Quintinus-Drukkerij, Luikerstraat, Igo!. — Uitgave
der St-Lambrechtsgilde. Pr. 1,50 , fr., gebonden : 2,50 fr.
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voor is, iets dat men in zijn boekenrek steekt op die plaats,
waar men dikwijls de hand naar toe reikt.
't En is niet lijvig, maar, o ! zoo wel gevuld, en 't spreekt
van al zoo schoone zaken !
— gelijk het oude Vlaamsche Kerstlied.
Eerst hebt gij de Lelie, de Lilja, met eene'welgeschrevene
en leerrijke inleiding over het heerlijk Iislandsch gedicht, dat
gezongen werd door Eystein Asgrimsson, een Augustijner
monnik van de 14 e eeuw, ter eere van Jesus-Christus, onzen
Verlosser en van de Allerheiligste Maagd Maria, de groote
Koningin van alle tijden, maar bijzonderlijk van de middeleeuwen.
Winters heeft de honderd strofen van acht verzen die
dat schoon gedicht bevat nit het Oud-IJslandsch overgebracht
in helklinkend Dietsch en dat met eene veerdigheid, een goeden
smaak en een kunstzin die met verbazing slaan.
Hij mag zeggen dat hij ons de Lelie geschonken heeft;
een werk als 't zijne houd ik voor z66 verdienstelijk als eigen
werk, ja, voor verdienstelijker, omdat het meer ootmoedigheid,
zorg en onbaatzuchtige liefde vergt als eene eigene schepping.
Als men de eerste strofen van de Lelie leest is men eenigszins verbaasd, men gevoelt dat men op vreemde wegen staat;
die strofen, vol diepen en hoogen zin, waar de gloed van
verborgen zit en ingehouden als-de lava onder de koude bergen
van Ijsland, komen eerst vreemd voor. Maar ' weldra begrijpt
men beter, men. vaart mee op in die reine, heldere lucht,
alhoewel er wat van de sneeuwkilligtieid der Noordsche
lucht inzit, en dan, gelijk bij gezonden, helderen winterdag,
begint het bloed u warm te worden, de wangen gloeien van
weldoende hitte en men gevoelt in 't hert die innige, stille,
maar groote vreugde die men ook smaakt bij 't genieten der
kerkhymnen van de middeleeuwen, van die hymnen zoo sober
van kleur, maar opberstend van ingehouden geestdrift, en
vol hoogedel evenwicht !
Ge moet de Lelie lezen, langzaam en stil, stroof voor
stroof, en wat nadenken achter iedere stroof om den zin te
laten groeien en gedijen in uw gemoed, en ze her- en herlezen,
tot dat gij er al den geur, al de sneeuwwitheid, al den fijnen
honing van opgenomen en -gezogen hebt.... Een heerlijk kunstgenot en eene allerzoetste meditatie !
Het gedicht staat genoegzaam toegelicht en ontleed in
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de inleiding en de bemerkingen Van den kundigen vertaler;
laat er mij maar eenige strofen van aanhalen om alle liefhebbers
van schoone zaken te doen watertanden naar n6g en naar alles :
Schooner als de schoone pauwhaan,
gleed, gelijk een zonnestrale
langs de bonte hemelbogen
Gabriel, ten leegren lochtkring.
Bode des zevenvoudigen Geestes
imam hij, leest men, t'eenen huize:
d'echte maagdom zat daar in, de
reinheid zelf, 't kleinood der vrouwen.
d'Engel sprak ter zoete Maged :
Maria, luister naar ons woorden,
wondre Vrouw, TJ breng ik 't Ave,
vol gena, de zoetste bron uit.
Om zijn schepsel hulp te brengen
komt de Vorst van mensch en engel
in uw reinen boezem wonen,
Maged, gezegend boven de vrouwen. ›>
't Stille maagdelijn hoorde en geloofde,
maar stond stomme voor die woorden,
nooit en wist zij mensch ter wereld
met dusdanige eer begroet zijn.
Doch belettend dat zij schrik had,
taalde d'opperengel verder :
. 's Hemels God zal, felle vrouwe,
worden geboren uit uwen lijve, }
Toen nog vroeg ze op welke wijze
heur die blijdschap zou geschieden,
dat de borgweer nergens naliet
waar haar kuischheid door bewaard was.
d'Engel zei : < Ge en zult geen kwaad doen,
blijde jonkvrouw; 's Heiligen Geestes
hooge moeiing vormt het kindje
't vleesch en been uit maagdelijve. 0
Heel vol licht zijn alle luchten,
water en grond daar staan verwonderd,
dat natuur zoo fel geschokt is
en zijn eigen slecht meer meester.
Met Gods wezen een ziel vereend wierd,
en met Maria's bloed omhuld wierd ;
in den schoot der reine Maged
rust er een der drij personen.
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Op. de Lelie volgen eenige Bloemen van eigen gewin,
die ik al even veel moet prijzen, en die al even zoet doorgeurd zijn yan Mariareuken.
Wat lieve, fijne dichter is die Winters !
AI wat hij dicht is oprecht gevoeld, gemeend, doorleefd,
goed en juist gezien en o,h ! zoo fijn en zoo keurig weergegeven ! Zijne taal is gekuischt en verzorgd met liefde, zijn
zangwoord klinkt als kristaal, zijn woord verbeeldt en schildert
met wonderlijke kracht en bepaaldheid.
Lees dit stuksken eens aandachtig en zeg mij ' of Gezelle,
zaliger het niet hadde kunnen teekenen ?
Het Wintergroen of Kleuterkruid.
'k Wist in mijn geboortestreek,
op ,den boord der meulenbeek,
knobbelig, een kopeiki staan,
's winters stram, met sneeuw belaan,
's zomers prijkend, preutsch en schoon,
met een groote looverkroon.
Had heur baas in jonger jaren,
om een bussel brand te sparen
haten gelpschen kop gewroken,
flink had zij haar leed gewroken,
jaar op jaar, bij honderd loten
kris ende kras, een kroon geschoten.
't Beeksken had, met tragen spoed,
spoelend om haar loggen voet,
menig wortelke los gelekt ;
ei ! zij had er bij gegekt :
« Lek maar, beekske, lek nog meer,
uw zoentjes doen geen zeer. »
Ecns, vol sappigen hoogmoed dronken,
daar zij stond in 't licht te lonken,
't zoele licht van 't zonnig voorjaar,
't was kreeg zien- of hoorbaar,
zag zij,
teer van leen en krank van voeten
op haar teen iets groens aan 't wroeten.
De oude loeg met 't booze ding :
« Kruip omhoog wat, kroppeling,
laat eens zien uw zot fatsoen. »
't Windeke 4woei en 't wintergroen
lei zijn ledekes in den bast
daar --ivies het, wortelvast.
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Pas was nu een tijd verloopen,
of een vrachte wrongelknoopen,
vezelkes, wortelkes, bladen, ranken
zaten d'oude rond de schranken,
die haar eigen dood moest bloeden
om heur troetelkind te voeden.
'k Weet in mijn geboortestreek
op den boord der meulenbeek
uitgemergeld, heel ontdaan
koppeloos een kopeik staan ;
nog op 't oude, krank gedoen
teert bet wulpsche wintergroen.

En dit dan, uit zijnen allerschoonsten 4: Ommegang van
't Allerheiligste ),>, een Limburgsch en weerdig wederwoord op
Karel de Gheldere's c Processie ».
II.
Biddende rijen vrouwen en mannen,
smeekende breekt gij de baan voor den Heer.
Wees gegroet, Maria, zegt ge,
honderdmalen, en nog meer.
Rijen van vrouwen, bonte en bloemige
dochters van 't lachende land,
met het guldene kruis op den boezem
en den rozekrans in de hand.
Rijen van mannen, blauwgekielde
mannen, met zwaren tragen tred
en grove stem, biddende en zingende
boetgezang en smeekgebed.
Ik zie u zoo geern, gij zonen
en dochters van 't Dietsche land,
sterk en vroom, lief en bevallig
met den rozekrans in de hand.

Als er een jonge dichter leeft bij ons die het inzicht, de
intuitzo in onze eigene, echte, heerlijke, Dietsche taal heeft
of zal krijgen gelijk Gezelle, dan is het J. M. Winters, een jong,
Limburgsch pastoorke.
AUG. CUPPENS.
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BOEKENNIEUWS.
Tractatus de Gratia divina auctore P. SANCTO SCHIFFINI S. J.
Friburgi, Herder 1901. i Vol. 688 p.
Een nieuw tractaat over de goddelijke genade is altijd welkom
bij de theologen, want het onderwerp, hoe dikwijls ook besproken,
blijft eene onuitputbare bron van leerrijke beschouwingen en nuttige
toepassingen op het chnstelijk leven. Nieuwe gezichtspunten of ophelderingen omtrent de geheime werking Gods in de ziel kan men nauwelijks
verwachten, omdat hoe meer men de diepte der vraagstukken peilt, des
te meet van de diepte zijner onwetendheid bewust wordt. Desniettemin zal de wetenschap hun dankbaar zijn, welke hun tud en arbeid
besteden om ons de leer der oude thcologen klaar en bondig voor
te stellen. Want de behandeling van dezelfde stof door verschillende
bevoegde schrijvers is zeer geschikt om onze kennis uit te breiden,
onze twijfels op te ruimen, onze wetenschappelijke overtuiging te
bevestigen.
Het werk van P. Schiffini verdient des te meer onze belangstelling
omdat hij op het gebied der philosophie reeds sedert lang zijne sporen
heeft gewonnen. Zijne werken : Prznczpia philosophica, Disputationes
Metaphysicae speciali s ; Dzsputationes philosophzae moralzs getuigen
vau uitgestrekte kennis, scherpzinnigheid van geest, helderheid van betoog
en diepgaande studie der scholastieken, vooral van den H. Thomas.
Geen wonder, dat bovenstaand tractaat, waarin de theologische vragen
vaak met de philosophie in aanraking komen, zich door dezelfde eigenschappen kenmerkt.
Het boek is verdeeld in zes verhandelingen. I. Over den staat
der oorspronkelijke gerechtigheid. II. Over de no ,dzakelijkheid, der
genade. III. Over het wezen der genade. IV. Over de gevolguitwerkende kracht (efflcacia) der genade. V. Over de uitdeeling der genade
VI. Over de verdienste der goede werken.
In de eerste dissertatie wordt de staat waarin onze eerste ouders
geschapen zijn, in zijne hoofd- en ondergeschikte voorrechten nauwkeurig
beschreven, en als bovennatuurlijk, als eene onverdiende vrijwillige gave
Gods verdedigd. Hieruit volgt de mogelijkheid van den staat waarin
God deze bovennatuurlijke gaven niet zoude verleend hebben.
In dezen toestand (purae naturae) zoude de mensch met Gods
natuurlijke hulp de macht hebben langen i tijd de natuurwet te oirderbouden en tot zijn laatste einde te komen. Want ten gevolge der
erfzonde heeft hij de oorspronkelijke gerechtigheid, maar rechtstreeks
niets van zijne aangeboren vermogens en krachten verbeurd. Wegens
de zedelijke smet der erfzonde wordt hij niet beroofd van Gods hulp,
welke hij in de staat der « zuivere natuur » zoude ontvangen om
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het natuurlijk zedelijke goed te volbrengen. (S. Thomas, I, II, q. 8r
a 2; q. 82, a. 1).
De tweede afdeeling behandelt de noodzakelijkheid der genade
voor de goede werken van natuurlijken of bovennatuurlijken aard. Het
geschiedkundig overzicht der pelagiaansche en semipelagiaansche dwalingen, zoo gewichtig in den strijd tegen jansemus, laat niets te wenschen
over. Het zevende hoofdstuk over de volharding is uiterst leerrijk. In
de N erschil len d e en moeielijke viagen omtrent dit onderwerp zet de
schrijver steeds de algemeen aangenomen leer uiteen en verdedigt haar
met afdoende bewijzen. Met zorg en scherpzinnigheid verklaart hij
waarom de genade der volharding door het Concilie van Trente eene
bijzondere (donurn speczale) wordt genoemd en waarom uit het onverdiende karakter dezer genade niets volgt tegen de opinie, volgens welke
onze piedestinatie tot de eeuwige glom afhankelijk is van onze bovennatuurlijke verdiensten.
De derde verhandeling onderzoekt de natuur van de dadelijke en
heiligmakende genade. De verklaring der laatste en van hare wezenitjke
gevolgen bevelen wij den lezer ter studie aan. De analogische bovennatuurlijke gelijkenis met God; de vereeniging van den gerechte met
God; de band tusschen de ziel en Gods wezenheid waardoor God
xca ' ova eacv in haar tegenwoordig is zonder met haar eene natuur of
een persoon te worden, ziedaar enkele punten, welke met de grootste
omzichtigheid dienen besproken te worden, wil men met, in schromelijke
dwaimgen vallen. De schrijver wijst ons hier, als kundige gids, den
veiligen weg, door de H. Vaders en de scholastieken reeds afgebakend.
Na het wezen der genade met meesterhand toegelicht te hebben,
gaat de schrijver in de vierde afdeeling over tot de duistere en betwiste
vraag, op welke wijze God door zijne genade in ons en met ons
werp t, zonder onze vrijheid in het minste te verkorten.
Hij wederlegt de verklaring, welke eene door zich zelve gevolguitwerkende genade huldigt, en volgt het voetspoor van Molina, naar
wrens gev,elcn de genade hale werkende kracht uitoefent, will zij
gegeven wordt, nadat God (volgens onze begrippen) voorzien heeft dat
de wil aan deze genade zijne toestemming zal verleenen. Deze opinie
welke eemg licht werpt op het moeielijk vraagstuk, omdat zij tevens
Gods rechten en de menschelijke vrijheid handhaaft, heeft tot grondslag deisczentza media, waarvan het wezen een ondoorgrondehjk geheim.
bevat.
Wij staan derhalve voor de keuze tusschfn de gratza efficax ab
inirinseco, welk onze vrijheid onbegujpelijk maakt, en de gratza efficax
ab extrznseco, die het mysterie der sczentza media veigezelt.
Nu dunkt ons dat men eerder een mysterie zal aannemen voortvioeiend uit onze gebrekkige begrippen over God en zijn wezen, dan
eene leer welke onze vrijheid in gevaar biengt, zoodat zij volgens de
bekentenis van de verdedigers der gratza per se efficax niet begrepen,
maar geloofd moot worden.
De uitdeeling der genade is het onderwerp der vijfde dissertatie.
Eene der hoofdvragen betreft de wijze op welke de ongeloovigen, door
God tot het geloof u orden geroepen.
Gewoonhjk nemen de theologen hunne toevlucht tot het gezegde
der scholastieken : Eaczentz quod in se est Deus non denegat gratiam,
en verklaren hetzelve in dezer voege, wien met zijne natuurhjlie vermogens doer wat hij kan om alle beletsel der genade weg te nemen,
zal God, die alien wil zalig maken, uit Touter goedheid, zijne genade
niet weigeren. Het .Faczentz quod in se est wordt beschouwd niet als
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oorzaak, noch als positieve voorwaarde, maar enkel als negatieve voorwaarde van het verkrijgen der genade.
De schrijver neemt deze opinie van Suarez waarschijnlijk, verdedigt
echter i eene andere die hierop neerkomt , : In de naaste roeping tot
het geloof verlicht God den geest en versterkt den wil door eene
eigenlijke genade, door welke de ongeloovige langzamerhand tot het
geloof wordt voorbereid en door het geloof tot de bekeering.
De laatste verhandeling behandelt de theologische vragen, welke
in verband staan ',met de verdienste der goede werken.
Dit kort overzicht moge genoegen om den lezer een voldoend
begrip te geven van een boek, dat door den rijkdom van zijn inhoud,
,de klaarheid van voorstelling, de rechtzinnigheid der leer, de kracht
der bewijsvoering onder de theologische werken van onzen tijd eene
eereplaats verdient.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.

Schoolflora voor Nederland, door H. HEUKELS. Negende druk.
Een boekd. in 12, 5q8 bladz. In linnen band, prijs fl. 2,50. Uitg. P. Noordhoff, te'Groningen.
Van den eersten druk (in 1883) of stond deze Flora bekend als een
uitstekende leiddraad voor bet bepalen van planten. Dat dit boek duizen den koopers vond blijkt uit de zoo snel opeenvolgende herdrukken. Bij
elke nieuwe uitgave heeft de geleerde schrijver zijn werk verbeterd en
vermeerderd. 't Is nog eens 't geval. Vooreerst heeft Heukels de rang.
schikking der familien gewijzigd, zoo/dat deze nu geheel aan Eichler's
stelsel aansluit. Benevens de hoofdtabel, zijn sominige geslachts- en familientabellen,overgenomen uit de keurige a Geillustreerde Flora voor Nederland ., welke dezelfde schrijver voor twee jaar in 't licht gaf. Dat is een
groote verbeteiing voor het thans besproken bock : kruidenlezers, die nog
weinig bekend zijn met de strenge wetenschappelijke plantenbeschrijving,
zullen zoo vaak geen gevaar loopen in 't bepalen der planten te mislukken.
Hetgene nog de bruikbaarheid van dit werk verhoogt is de tabel voor
moeilijk te bepalen planten, d. w. z. a een overzicht van land- en waterplanten, die of zelden bloeien Of -weer bloemen zeer klein zijn Of die bij
het gewone determineeren moeilijkheden geven. . Is dit boek a voor
Nederland » een onmisbare gids in de plantenwereld, voor VlaamschBelgie is het ook uiterst nuttig, daar de in Holland wildgroeiende en
verbouwde gewassen nagenoeg dezelfde zijn als in onze gouwen.
Eene opmerking nochtans. In zijn a Voorbericht . spreekt de heer
Heukels de hoop uit dat de door hem opgegeven Nederlandsche namen
nu ook algemeen zouden gebruikt worden. 't Ware immers van , groot
belong dat er in de werken over kruidkunde eene vaste Nederlandsche
benamingwijze ingebracht werde. Doch waaro , n zooveel vreemde bewoordingen bezigen, zooals Agremone, Aster, Kamperfoelze, Gentiaan, Hellotroop, e. a., wanneer er echt Dietsche bestaan ?
A. D. J.
Flora. Uitstapjes in het Plantenrijk voor de Volksschool, door
R. Bos. Eerste stukje, 3e druk. Met zes gekl. platen en 157 houtsn. —
Tweede stukje, 2° druk. Met zes gekl. platc n en 7o houtsn. Uitg. P. Noordhoff, te ,Groningen. Prijs per stukje fl. 0.40.
Wetenschap in eenvoudigen vorm, wetenschap voor het leven, dit ,
past a voor de Volksschool .. Dit beoogde ook de heer R. Bos, als hid dit
,k e
i urig werkje schreef. Volgens den tijd van 't jaar waarin ze bloeien,
worden de voornaamste a plantentypen a beschreven, niet in een droge
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opsomming, maar in aahtrekkelijken verhaaltrant. Gekleurde platen en niet
gekleurde afbeeldingen evenals wetenswaardige beschouwingen omtrent
het nut, en bet leven der gewassen zullen niet weinig helpen om de
belangstelling van de leerlingen gaande te houden.
De schoolknapen dienen ook de voorwerpen van aanschouwing
_zelf te zoeken. Om dit werk gemakkehjk te maken is er bij elk boekje een
uitgebreide Bloeikalender gevoegd, die de vindplaatsen, de wetenschappelijke en de gewestelijke benamingen, en de meest in het oog vallende
lenmerken van de bloeiende planten aanduidt.
Kortom, deze twee stukjes kunnen alle onderwijzers als leiddraad
dienen zoo voor hun eigen onderricht als voor de lessen van kruidkunde
A. D. J.
aan de schoolkinderen.
Fra Angelico. — Men ergert zich soms niet ten onrechte dat
men zooveel wansmaak ziet in onze kerken op bet stuk van schilder.
.en beeldwerk. Voor een groot deel is dit ongetwijfeld hieraan te
wiiten dat de geestelijkheid met voldoende op de hoogte is van de
-christelijke kunst om een wakend oog te kunnen houden over de
waardige versiering van het huis Gods.
Daarom mag het een verblijdend verschijnsel heeten dat zich
tegenwoordig onder onze priesters een loffelijk streven openbaart om
_zich toe te leggen op de kennis der christelijke kunst, de meesterstukken der oude meesters te bestudeeren, daardoor schoonheidsgevoel
en smaak te oiitwikkelen en te vormen, ten einde met gezond, zelfstandig oordeel de versiering der kerkgebouwen te kunnen leiden.
Wordt in onzen tijd over het algemeen de groote beteekenis der
kunst voor het leven meer dan tot dusver ingezien, ook de geestelijkheid wordt zich meer en meer bewust van de hooge waarde der kunst
voor den godsdienst.
Een nieuw en sprekend bewijs hiervan zien we in een prachtwerk,
dat voor eenigen tijd het licht beeft gezien bij den Leidschen uitgever
J. W. van Leeuwen (Hoogewoerd).
Het is getiteld Leven en werken van Fra Angelico, Giovanni
da F resole. Studien en schetsen over christelijke kunst door fr. M. C.
IsT,Ieuwbarn, Ord. Praed. S. Theol. Lector.
De geleerde schrijver toont daarin een besef van de
behoefte onzer hedendaagsche christelijke kunst (of wat men althans
zoo pleegt te noemen) om zich meer te doordringen van den echt
christelijken geest, die de primitieven tot zulke bewonderenswaardige
xneesterstukken bezielde. Hij begrijpt dat het noodig is den kerkschiclers
van heden een toonbeeld voor oogen te stellen, waarnaar zij zich
kunnen vormen, en dat toonbeeld is niemand minder dan de christelijke
.kunstenaar bij uitnemendheid Fra Angelico.
Rechtuit zegt hij het in zijn. voorrede :
Geoefende kunstkracht en volledige kennis der door hem ontwikkelde motieven waarborgen ons in Fra Angelico een betrouwbaren
Bids, die velen onzer tijdgenooten kan ontvoeren aan den doolhof,
waann zij door grillige willekeur, verbijsterde kunsttheorieen en aanmatiend zelfvertrouwen op hun .ongevormd talent, tot groote schade
-der christehjke kunst, verdwaald zijrr geraakt.
Wij poogden Fra Angelico te doen kennen als den Kunstenaar,
wren het K Christendom ›,) de uitdrukking en maatstaf der hoogste
schoonheid was; diezelfde aesthetische beginselen der christelijke, in
bet bizonder der kerkelijke kunst, beheerschten ook onze verklaringen
,en kritieken
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Duidelijk alzoo stond den eerw. schrijver het doel voor, oogen
dat hij zich met dezen omvangrijken arbeid voorstelde : hij wilde den
engelachtigen meester doen kennen, tot leering der hedendaagsche beoefenaars der christelijke kunst.
Dat aan zulk een arbeid wezenhike behoefte was, zal ceder toegeven, die nagaat hoe weinig de groote meester van Fiesole tot dusver
bekend was. Toen De Montalembert in 1838 zijn Monuments de
l'Histoire de Ste Elisabeth uitgaf, mocht hij met recht van Angelica
spreken als van een. illustre oublze, wiens naam zelfs ne se trouve
Presque dans aucun des Ouvrages quz ont trazte de l' art pendant
les trots dernzers szdeles. Rio noemt hem eenvoudig un znconnu en
Busken Huet kon gerust als zijn overtuiging uitspreken, dat de grooteschilder voor zijn landgenooten een vreemdeling was. Sedert is daarin
voorzeker verandering gekomen. Dank , aan de beweging, waartoe door
de Engelsche Prerafaelieten de eerste stoot werd gegeven, heeft de kunstwereld steeds sneer en meer waardeering betoond voor de Italiaansche
primitieven in het algemeen en in het bijzonder voor Fra Angelico, in wien
de naIeve vrome kunst dier primitieven haar hoogtepunt bereikte en
met wien ze tevens werd afgesloten.
Maar het is er toch -nog vet van af, dat Angelico die algemeene
bekendheid zou genieten, waarop hij als de meester der christelijke
schilderkunst bid uitnemendheid recht heeft, en daarom beef t Pater
Nieuwbarn een hoogst nuttigen arbeid verricht door hem zoo nauwkeurig mogelijk uit zijn werken te doen kennen.
Dien arbeid, met hoogen, heiligen ernst opgevat, heeft hij met
volhardenden liver en liefdevolle toewijding, met wetenschappelijke
nauwgezetheid en smaakvolle kunstvaardigheid volbracht.
Het gold hier niet alleen de huldiging van den meester der
christelijke kunst, maar ook de verheerlijking van een ordegenoot,
wiens luister afstraalt op heel de roemrijke geestelijke maagschap van
den H. Dominicus.
Van een ijverig Dominicaan als Pater Nieuwbarn was het te
verwachten dat hij gretig deze gelegenheid zou aangrijpen orn
tegenover de miskenning eci verdachtmaking van den kant der onkatholieke en vaak ongeloovige wetenschap — de groote verdienste zijiier
orde te doen uitkomen voor de ontWikkeling der christelijke kunst.
Want niet door den regel alleen, maar ook door kennis en
kunst had men God te dienen; als een lichtende diarnant zou het
klooster stralen uitwerpen, naar alle zijden. Voor met weinigen ligt,
ook in ooze dagen, het karakter 'van iniddeleeuwsche toestan,len nog
in het duister. De tijd is wel voorbij,' dat zelfs de mm of meer
ernstige wetenschap kloosterstichtingen op ben lien stelde met plaatsen
van vadsige werkeloosheid of droomerige onwetendheid, toevluchtsoorden voor levenszatte jongelieden :
encore jeunes de jours et vieux d'ennuis
Te lang miskend, door dienzelfden geest, die ook in het historische
de Kerk vijandig bleef, heeft men ten slotte toch aangevangen eenigen
eerbied te koesteren voor den eeuwenlangen arbeid der religieuze ordenr
die en zij in hoofdzaak — de wetenschap voor ondergang behoedden, koesterden, ontwikkelden, die de kunst als eene zwakke weerstraling begrepen van de waarheid Gods.
Alzoo is Pater Nieuwbarn's boek een tendenzwerk tot meerdere
eer en glorie der orde van den H. Dominicus? Zeker heeft het de
leer nuttige strekking, in het licht te stellen hoe die orde, van ouds
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de liefdevolle, zorgvuldige kweekster van kennis en kunst, in Angelico
aan de wereld het toonbeeld van den christen kunstenaar geschonken
heeft. Maar dit is geen gewild opzet, waaraan het eigenlijk onderwerp ondergeschikt gemaakt werd; integendeel bracht juist de grondige
behandeling van dat onderwerp mee, dat aan de omgeving, waarin
zich Angelico's talent ontwikkelde, groote aandacht werd gewijd.
Het werk van den kunstenaar toch is niet goed te begrijpen tenzij
men den kunstenaar zelf leert kennen, en daartoe komt men niet als
men hem niet beschouwt in verband met tijd, plaats en omstandigheden, die alle van invloed waren op zijn ontwikkeling.
Het kenmerkende van Angelico's kunst is de reine godsdienstzin,
de vlekkelooze waarheid en oprechtheid, de onopgesmukte eenvoud.
De uitdrukking van innige waarheid, van blijde Godzaligheid, die hij
aan de trekkers van zijn heiligen en engelen weet te geven is de
weerspiegeling van zijn vroom gemoed, van zijn engelachtige ziel.
Daarom laat Pater Nieuwbarn ons, ter inleiding van de beschouwing van 's meesters kunst, eerst een bilk slaan in diens heilige ziel.
Hij toont hem ons in zijn eerste hoofdstuk als kloosterling in de stille
verborgenheid van het convent, in de nederige gehoorzaamheid aan den
hoogwaardigen prior, in gebed en gewijde studie.
Eerst daarna treedt hij in een beschouwing van Angelico als
kunstenaar en behandelt achtereenvolgens de bewonderenswaardige techniek en dan het zuiver chi istelijk karakter van zijn kunst.
Ten slotte volgt de behandeling zijner talrijke nagelaten kunstwerken, tot betel- overzicht door den schrijver verdeeld in Christusstukken, Madonna-stukken eh Engelen-stukken.
Als bijlage is verder bij het werk gevoegd een nauwkeurig opgemaakte lijst van Angelico's werken, alsmede van de onderscheiden
reproducties in koper- en staalgravure, photographie en kleurendruk;
deze laatste lijst verschijnt hier voor het eerst en is hoogst belangrijk
voor de vereerders van den onsterfelijken meester, die zich de reproductie
van de eene of andere zijner scheppingen wenschen te verschaffen.
De lijst der schilderijen is vollediger dan zij tot dusver elders werd
aangetroffen.
Onnoodig te zeggen dat tot deze grondige behandeling der belangrijke stof een veelomvattende studie werd vereischt. De schrijver is
voor de inspanning crier studie niet teruggedeinsd. Niet tevreden met
alles te doorlezen en te bestudeeren wat door kunstrechters van vroeger
en later tijd omtrent zijn onderwerp is geschreven, heeft hij door
eigen aanschouwing in de voornaamste museums en kunstverzamelingen
van Europa, te Rome en te Florence, het tooneel van des kunstenaars
werkzaamheid zelf, diens doeken, paneelen en fresco's bestudeerd.
Ook de voor zijn arbeid onmisbare Studien op historisch, letterkundig en oudheidkundig gebied werden door hem niet verzuimd.
Zoo is hij dan ook in staat voor in zijn boek een lijst op te geven
van niet minder dan een groote honderd werken van algemeene
literatuur over het onderwerp, ongerekend nog de talrijke werken van
speciale literatuur, in aanteekeningen 'aan den voet der bladzijden
aangegeven.
Feitelijk hebben we hier dan ook een oordeelkundige, nauwkeurige
en volledige verwerking van alles wat er omtrent den meester, zijn
leven en werken te vinden was. En ongezocht heeft zich dus het
werk, van een monographie over Angelico, uitgebreid tot een meer
algemeene studie over de christelijke kunst, hoogst belangwekkend
voor allen, die die kunst beoefenen of daarmee nader bekend willen
worden.
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Het is alzoo volstrekt niet te vergelijken b. v. bij Dr. Schaepman's
veelgeroemde beschouwing over Onze nationale kunst. Geeft deze
een subjectief lyrische ontboezeming in dichterlijke taal, Pater Nieuwbarn
leverde een kalm beredeneerd vertoog, een doorwrochte verhandeling,
die zich wel hier en daar tot lyrische vlucht verheft, maar over
't algemeen een objectieve uiteenzetting blijft van Angelico's verdiensten
en het karakter zijner kunst.
De behandeling der stof is meer wetenschappelijk dan artistiek,
zonder evenwel te vervallen in een dorre vermelding van bijkomstigheden, of de uitdrukking van warme persoonlijke vereering en opgetogen
bewondering uit te sluiten. ,
De taal is nauwkeurig en zuiver, niet ontsierd door de wonderhike wendingen en de grillige woordenkeus die in kunstcritieken
Aegenwoordtg in (,zwang is.
Het boek laat zich daardoor aangenaam lezen, vermoeit niet,
maar onderhoudt en boeit tot het einde, terwijl men het na lezing
gaarne hier en daar weer opslaat om de eene of andere treffende
zinsnede opnieuw te genieten, b. v. die waarin ons de heerlijke kalmte
van het landschap te Fiesole geschilderd wordt, met den rijkdom van
kunstschatten, die daar met de wonderers der natuur wedijverden om
Angelico te bezielen.
Wat was hier alles• rein en vol licht, voor Angelico's poetisch
gemoed; wat had ook de kunst hares onschatbaren rijkdom samengebracht in en om het aloude Fiesole! Het was eene uitgelezen
kweekplaats, tot algeheele ontplooiing van het talent des jeugdigen
meesters. Het bekoorlijkst panorama ontrolde de natuur voor zijn dich,terlijk oog: in de verte de donkere omtrekken der bergen en daarvoor
de lichtende kroon van heuvelen, belegd met de tinten en tonen der
,helderste kleuren ; populier en olijf, cipres en olm mengeled hun
groen en bruin en geel in het spelend licht van den Toskaanschen
hemel ; daarguads die dorpen en vlekken, meer nabij die hooge huizingen en de schamele hutten, welke zich toch nog zoo liefelijk opdoen
in de kleurenrijke omgeving ; en aan den voet, de stad der bloemen
en der forsche paleizen, Florence!
Zoo hij zijn klooster verliet, dan bracht hem zijne wandeling
door Fiesole en Florence tevens te midden der grootste kunstveroverwinngen; daar zag hij de indrUkwekkende domkerk met haar fiere
koepelkroon van den toen reeds vermaarden Brunnelleschi; het Baptisterium (doopkapel) met zijne deuren, waarin Ghiberti zijn edelste
kunst had neergelegd, met de grafmonumenten door Donatello gehouwen.
,Viet ver vandaar rezen de steenmassa's omhoog van het oude Paleis
(Palazzo Vecchio) met dien hoog opstijgenden torenbouw en de schitterende kapel San Michele, waartegen Donatello, Ghiberti, Michelozzo
hunne heiligenbeelden plaatsten.
Ook de schilderkunst stelde hare schatten ten toon. In de kerk
zijner ordebroeders (Ste Maria Novella) vond men hem, voorzeker,
meermalen neergeknield voor de levensgroote Madonna van Cimabue;
daar hebben zich de vormen uit Orcagna's Paradijs en Hel in zijne
fantasie vastgeprent, want, later, brengen de motieven uit zijne eigene
werken, die figuren weer in herinnering; hij bezocht ook St. Croce,
waarin de liefelijke Kroning » door Grotto ; diens leerling Spinello
Aretino moet hij hebben liefgehad om het . Leven van St. Benedictus
en a Het Linden des Heeren, a waarvan de geest zooveel meer verwantschap met den zijne hield, dan de wel zinrijke, maar te koudAllegorische fresco's der bekende Spaansche kapel (Cappella dei
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Spagnuoli.) Masalino heeft hij waarschijnliik aan den arbeid gezien en
zeker diens leerling Masaccio, en in de eerste jaren van zijn verblijf
te Fiesole, naar alle waarschiphikheid, ook zijn vriend Don Lorenzo
Monaco.
Hier spoordep aandrift en toonbeeld hem tot onverpoosden
arbeid aan... »
Wij moeten, um niet te uitvoerig te worden, onzen lust tot verdereaanhalingen betoomen; anders hadden wij den lezer gaarne nog menige
andere zinsnede onder de oogen gebracht ter kenschetsing der wijzevan behandeling.
Doch genoeg over den inhoud van het boek ; zeggen we ook
thans jets van de uitvoering, die daarmee in mooie overeenstemming
is. De tekst is keurig gedrukt op zwaar, zacht geel getint papier en
afgewisseld met in rood gedrukte, versierde beginletters, kop- en staartstukken in den geest der middeleeuwsche verluchting. Aan het titelblad.'
vooral is bijzondere zorg besteed, hoewel het effect daaraan niet geheel'
beantwoordt : bier wordt de strenge soberheid gemist, die zoo goed zou
passen bij de hoog ernstige en treffend eenvoudige kunst van Angelico.
Ook de plaatsing tegenover den titel van Giacomo Mantegazza's modern
opgevatte voorstelling van c Fra Angelico schilderend » dunkt ons mindergelukkig.
Deze rornaneske, vrij theatrale schildering Loch harmonieert weinig
met de stille innigheid van Angelico's werken, die Kier op een dertigtal
platen worden weergegeven.
Die reproducties, naar photographieen van Alinari vervaardigd em
op geglaceerd carton met groote zorg in zachte tint gedrukt, zijn over
't algemeen goed geslaagd.
Te betreuren valt het echter, dat de groote menigte van Angelico's
werken den uitgever genoopt heeft, soms drie, vier reproducties op
een plaat samen le brengen, zoodat ze door , haar kleinen omvang
minder duidelijk worden.
Aan de voornaamste grootere werken is intusschen steeds een heel
blad gewijd, terwijl enkele onderdeelen of figuren soms nog afzonderlijkworden weergegeven. Hinderlijk zijn bier en daar, waar de schilderijen
van boven rond bijloopen, de hoekvullingen met tamelijk onbeduidend
ornament.
Als geheel mag het boek intusschen een waar prachtwerk heeten,,
dat in zijn rijken leeren band, in drie kleuren (wit, groen en blauw)r
verkrijgbaar, een sieraad is voor de boekerij of het salon van elken
kunstminnaar.
Schrijver en uitgever beiden wenschen wij toe dat het warme
onthaal, de belangrijke uitgave van alle zijden bij de eerste verschijning
ten deel gevallen, hun een algemeenen aftrek van het kostbare boek
zoowel in Zuid- als in Noord-Nederland moge verzekeren.
Een dergelijke artistiek-wetenschappelijke onderneming verdient dewarme toejuiching en aanmoediging van alien, die het hooge gewicht
beseffen der christelijke kunst ook voor onze hedendaagsche maatschappij.
J. R. VAN DER LAMS.
Ncimegen.
I. Cours de langue fransaise, d'aprês la inethode intuitive,
par V. A. SEKET. Exercices de langue et de conversation francaises.
Deuxieme partie; deuxieme edition, revue et augmentee. — Groningue,
libr. P. Noordhoff, 1901. Prix : 0,50 fl.
— Vocabulaire du Cours de langue fransaise, d'apres la
methode intuitive, par V. A. Seket. 2° Fame; deuxième edition. —
Groningue, ibid., 1901. Prix : 0,10 fl.
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II. Lesons de , lecture, d'apres la methode intuitive, mises
en rapport avec le (yours de langue et de conversation frawazse, par
V. A. SEKET. (2 e annee). Premiere partie. Groningue, ibid., 1901. Prix :
0,40
— Vocabulaire des Lesons de lecture, d'apres la methode
partie. — Groningue, ibid. Prix : 0,i0 fl.
intuitive, par V. A. Seket.
Zeggen wij vooraf, dat die weikies van den beer Seket allergunstigst
in Noord-Nederland beoordeeld werden. Het deed me dan ook genoegen
die te ontvangen, en laten wij aanstonds erkennen, dat zij thede op
mij gunstigen indruk gemaakt hebben.
Het deeltje van -zijn Cours de langue francazse, dat hier v6Or
mij ligt, begint met de ww. op zr en re uitgaande; dan volgen oefeningen
op het vrouw. der adjectieven, enz. enz. Alles wordt in den geest
der methode Berhtz behandeld, die thans den hoogvogel wil afschieten,
en ik geloof waarlijk dat zij, door een' leeraar met kennis van zaken
en met ijver aangewend, schoone uitslagen oplevert. Het zal echter met
deze handboekjes al gaan gelijk met elk ander het levende woord
des leeraars dat alle onderwijs bezielen moet, is hier, en hier vooral,
onontbeerlijk. De printjes zijn zeer keurig afgewerkt ; de bijgevoegde
oefeningen eenvoudig, doelmatig voorgesteld; — en ik durf volmondig
den raad geven : Moet gij den kleinen het Fransch aanleeren, neemt
van deze boekjes kennis; al deedt gij ze niet aankoopen tot gewoon
schoolboek, ge zult er niettemin, gij zelf, nut uit trekken ». Bij dit _
deeltje behoort mede eene woordenlijst of vocabulaire.
De goede hoedanigheden, die 's Heeren Seket's Cours de langue
frangazse kenmerken, ontbreken niet in zijn Fransch leesboekje : boeiende
prentjes, gemakkehike onderwerpen, methodische voorstelling, leveudige
spraakoefeningen, kortom al wat er noodig is om eene schoolles aantrekkehjk en leerrijk te maken. Een jammer maar Waarom wordt van
God niet, of toch zoo onbeduidend weinig gesproken? Onderwijs is
wel iets en een groot iets », maar opvoeding op God gesteund is
toch nog meer waard. Het eerste spreekt tot het verstarid; de tweede
meer tot het hert... En kinderen ook hebben een hertje, en eene ziel
terzelfder tijd.
j. v. 0.
Die moderne Arbeiterbewegung in England, von WILLIAM
SANDERS, sekretar der Battersea Labour League. Frankfurt a/M. Verlagsinstitut fiir Sozialwissenschaften, Igoe, in-8°, 32 S.
Een bondig, doch zeer leerrijk ' geschreven werkje. Men vindt er
opmerkenswaardige feiten aangaande het streven der Engelsche Arbeiderswereld, o. a. : hoe de zucht naar den , acht-uren arbeid niet uit de
bittere overtuiging ontsproot, dat het werk eene gewone middelmatige
arbeiderskracht terneder drukt, maar veeleer berustte op de hoop dat
hierdoor de menigte \der lediggangers merkelijk zou ,verminderen.
De hoofdzaak echter, die de schrijver ons wilde blootleggen, is
het stichten eener dichtgeslotene politieke partij die den stand der
werklieden in alle wetgevende en beheerende lichamen moest vertegenwoordigen. Deze strooming uitgegaan in 188o van de socialistische
Federatie, kwam eerst en bijna uitsluitend terecht in de beroepsvereenigingen der ongeleerde arbeiders. Wat de schrijver ons aanbiedt, zijn
dus bladzijden uit de geschiedenis van het Nieuw-Unionisme.
Het doel dezer beweging is nog niet bereikt. Tot in -de _laatste
jaren bracht men niets of weinig tot stand ; thans echter is men er
in geslaagd in het politiek leven der gemeenten en steden eene vaste
stelling in te nemen, waar de vertegenwoordigers der werklieden dan
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ook eenige verbeteringen op stoffelijk gebied invoeren konden. Onlangs nog werden twee leden der Vereeniging tot vertegenwoordiging der belangen der arbeiders (Labour Representation Committee)
in het Lagerhuis gekozen. Wat den zedelijken toestand der arbeiders
betreft, blijft er nog veel te doers; voorzeker een punt vatde grootste
gewichtigheid !
De schrijver besluit dat het te betwijfelen valt, of het de beroepsvereenigingen gelukken zal eene derde onafhankelijke partij in het leven te
roepen. Waaischijnlijker is het, dat de vertegenwoordigers der werklieden,
te zamen met den linkervleugel der oneenig gewordene Liberalen, eene
nienwe democratische partij zullen vormen, terwijl de meer rechts staande
Li,eralen zich bij de Behoudsgezinden zullen voegen.
Dit geschrift van William Sanders is zonder nuttig nevens
de werken van 'Webb, Brentano, v. Schulze-Gdvernitz, Herkner en
andere schrijvers. Wij veroorlooven ons nochtans twee opmerkingen
De 'chrijver had beter kunnen bepalen, in welke maat de oude
Trade- Unions deze nieuwe beweging ondersteunden.
Verder bezigt hij het woord Gesellschaft, in tegenstelling met
afzonderlijke ondernemers, in den zin van plaatselijke overheden ; In
het Lagerhuis verklaarde men openlijk dat de Gesellschaft verplicht
was de geen werk vindende arbeiders onledig te houden Evenals
Gesellschaft het begrip Staat geenszins uitdrukt, zoo min kan het in
-de beteekenis van Stadsbeheer of gemeentebestuur gebruikt worden.
TH. HEIDEBRAND.
Dusseldorf.

Poetik und Mimik von GERHARD GIETMANN, S. J. Freiburg im
Breisgau, Herdersche Verlagshandlung, 190o. XI en 520 blz. groot
octavo, fr. 7.50.
Dit belangrijke werk vormt het tweede deel der Kunstlehre in fzinf
Tezlen, uitgegeven door G. Gietmann en Joh. Sorensen.
Bij vroegere gelegenheid (I) bespraken wij reeds de Alkemezne
Aesthetik van G. Gietmann, de Musik-Aestheta van denzelfde, welke als
eerste en derde deel van het geheele werk verschenen zijn. Daarna kwam
het pier aangekondigde (28) deel aan 't Licht.
Deel IV, Malerez, Bildnerei und Schnifickende Kunst, van J. Sorensen is nu ook verschenen ; wij verwachten nog Aesthetik der Baukunst,
van G. Gietmann, waarmede het geheele werk Kunstlehre volledig zal
zijn.
Vooreerst zullen wij eenige oogenblikken bij het genoemde deel
Poetik und Mimik stilstaan.
De schrijver verdeelt Poetik in 13 hoofdstukken, bl. 1-457, het
veertiende of laatste bevat Die Mzma, bl. 458-512.
Eerst worden Begri Bedeutung und Geschzchte der Poetik uitgelegd. Poetik is een deel der Aesthetik, en bevat de hoofdregelen van
de dichtkunst (die oberste . Grundregeln des poetischen Schaffens »).
Zij geeft het richtsnoer, de theorie aan, om dichtwerken te ontleden, te beoordeelen wer kan de theorie de gaven der natuur niet
vervangen, maar zelfs GOthe heeft zich ten opzichte der waarde van
het leerbare tegenover het geniale in de kunst tegengesproken en ook
Aristoteles betwijfelt of het kunstwerk van Homerus wel uitsluitend
aan inspiratie moet toegeschreven worden.

(1) Zie Dietsche Warande en Belfort, 1900, bl. 280; 1901, bl. 298.
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De theorle nu, of de esthetische voorschriften, als van Horatins„
Vida, in de 16 e eeuw, Boileau en Opitz in de 17 e , Gottsched en den
Zwitser Breitinger, in de i 8 e eeuw, moeten door voorbeelden toegelicht
worden.
De schrijver geeft die, en beveelt daarbij eene vergelijking aan van
de theorie der dichtkunst met die der toon- en schilderkunst, zooals
dan ook de Grieken tot voorbeeld dienen voor de samenwerking dier
kunsten en Lessing ons doet opmerken dat schilderkunst en dichtkunst
door de verbeelding van zelf tot samenwerken worden gebracht. Maar
terecht gold de dichtkunst (in verband met de toonkunst) als onmiddellijke 2. gave Gods, daarom is de Grieksche uitdrukking poesis ook
karakteristiek, om de schoonheid, de oorspronkelijkheid van welk kunstwerk ook aan te duiden, dewijl in dit woord (van het werkwoord poiein
of maken) het scheppingsvermogen ligt uitgedrukt.
be schrijver waarschuwt bij deze gelegenheid (bl. 21, vlg.) tegen,< den asthetischen Formalismus a, dat wil zeggen, tegen werken welker
schoonheid (betrekkeliike schoonheid 1) alleen bestaat in den v or m die
daaraan is gëgeven, b. v. humbristische, satirische gedichten enz., of
zulke die zeer alledaagsche onderwerpen behandelen, gelijk er zoowel
bij GOthe, bij J. P. Richter, bij Heine, als in onze Nederlandsche letteren
evenzeer oude als nieuwe — bij menigte, en bij onze grootste dichters,
voorkomen. Van de andere zijde is niet te loochenen, dat eenvoudige
stollen, door de behandeling eene hoogere waarde kunnen verkrijgen,
gelijk dit door 'Bilderdijk, door J. J. L. ten Kate en vele anderen genoegzaam is bewezen; en door Sorensen, met voorbeelden uit Hensel, Lenau,
enz. wor.th getoond. Eindelijk wordt nog eens de uitdrukking Part
pour Part, als eene volkomen vernieuwing van begrippen, met sprekenderedeneering afgewezen. Gunstig werken hierbij de voorbeelden, door
den schrijver nit een aantal dichters geput.
In hoofdstuk 4 (Dichterische Thdtigkezt) wordt dan door zulke
voorbeelden het gebruik en het misbruik van vorm en gedachte
voeriger geschetst. Grillparzer schildert a den literarischen Jahrmarkt tom de dichters zonder vorm of verheffing wegens hunne geleerdheid
te geeselen (bl. 86).
,Vervolgens bespreekt de schrijver, 'na eene verbandeling over verschillende dicht vorm en, de dichtso'or ten in 't algemeen, van deoudste tijden tot op heden ; hij gaat daarna over tot bijzonderheden
als Volksepik grossen Stiles, waarbij onder andere de Wolf-Lachmannsche
theorie over het ontstaan van het Grieksche epos licht wordt aangeraakt.
Sorensen geeft toe dat lyrische gezangen aan het vormen van uitgebreide heldenclichten (Epen) v oora f zijn gegaan.
De inwijdingshymnen (titivot, .71) atYralot, Tast y!), welke door de
meeste schrijvers over Grieksche letteren over 't hoofd worden gezien
(gelijk een struisvogel, welke den bek in de vederen verbergt), dewiji
wij ze niet meer kennen, de aloude, eenvoudige uitdrukking van lyrisch
poetischen geest, die n a tuurlijk aan een verhaal, aan elk epos voorafgaat, wordt door Sorensen wel in acht genomen (bl. 189) en verder
wordt door sprekende voorbeelden getoond, hoe waarschijnlijk de Ilias
eene samenstelling is van oudere overleveringen.
Verder over het a kunstepos s sprekende, haalt de schrijver eerst
voorbeelden aan uit het aa romantische Rittergedicht a Alexander, uit
van Veldeke's Turnus en Wolframs Parzival, beschrijft vervolgens
de eischen van het godsdienstige epos (Dante, Milton, Klopstock) en
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gaat dan over tot den roman
gedenkt den invloed van Petronius,
Apulejus, enz. en stemt met de Ouden in dat de roman slechts is
Unterhaltungslektiire .; doch moderne voorbeelden (Scott, Bulwer enz.),
hebben daarvan eene grootere beteekenis gegeven. Men handelt vervolgens over de eischen' van den wezenlijk schoonen roman en raakt ook
in 't voorbijgaan aan den Nederlandschen, wegens de humoristische kleur
(bl. 269); overigens wordt van de Nederlanders van Zuid of Noord niemand
met name herdacht : Gutzkow, Auerbach, Heyse, enz, worden wegens
verschillende gebreken misprezen, en in 't algemeen wordt erop gewezen
hoe in die werken de aanvallen op de katholieke Kerk door de krittek_
onverschillig opgenomen, de verheffing daarvan daarentegen Nina algemeen gelaakt wordt.
Kleinere epische en lyrische gedichten vormen de stof der twee
volgende hoofdstukken.
Ten slotte komt de schrijver te spreken over de dramatische dichtkunst. Aristoteles wordt als leermeester voorgesteld, , opheldering over
zijne definitie van het treurspel . gegeven ; er wordt gewaarschuwd
tegen de overdrijving der hartstochten. Eene ware Reiniging (katharsis)
moeten deze in het treurspel ondergaan (bl. 368, vlg.). De grondslag
der tragische stemming echter moet zijn : Nihil humani a me alienum
puto .; alle menscheluke lotgevallen kunnen in 't drama behandeld
worden, wanneer men de grenzen der sclioonheid wel weet te trekken,
om daardoor eene esthetische werking te bereiken. Eene gereinigde
tragische stemming te verwekken blijft het eerste vereischte der dramatische tooneelkunst (bl. 371).
Verder stelt Sorensen duidelijk in 't licht welk onderscheid er bestaat
tusschen de zedelijke werking der kanselwelsprekendheid en der dramatische voorstelling. De zedelijkheid van deze is niet direct, maar moet
allereerst bereikt worden langs den weg van het schoone Das
Schline der sittlichen Welt fiillt Sinn and Seele des Zuschauers mit
asthetischer Freude
Grootheid van geest, van moed, strijd en over.
winning moge ons de dramatisehe kunst bieden!
Verder over het komische sprekende maakt de schrijver de juiste
opmerking dat dit voortspruit uit onverwachte tegenstellingen, zoo, toen
Cicero eenen kleinen jongen ontmoette met een reusachtig zwaard; als
eene -zeer oude vrouw plepjong wil schijnen, enz. Maar niet de spot
is esthetisch schoon, wel de onschuldige vreugde bij belachelijke tegenstellingen. Zoo is alle Schadenfreude dan ook uitgesloten : het komische
ligt eindelUk in de verrassende maar bevredigende verschijning van
onschuldige dwaasheid (bl. 393, vlg.). Overigens wordt het komische
door Hartmann en anderen op velerlei wijze gedefinieerd.
De allegorische dichttrant vormt den inhoud van het dertiende
hoofdstuk. De Kunstweise, weiche man mit den Namen Symbolik,
Allegorie oder sinnbildliche Ideendichtung bezeichnen kann is een
gevoig der Begeisterung fur das HOchste welke eene bijzondere neiging
voortbracht, om, in plaats van met de zichtbare werkelijkheid met de
idee als uitgangspunt te beginnen
and einem vorwiegenden
zu huldigen De schrijver stelt ons eenige hierover uiteenloopende
meeningen (vooral omtrent het woord label) in, het licht, en eindigt
met eene beschouwing der liturge van de H. Mis.
Tot overgang dient den schrijver de liefde van Orpheus (Calderons
Orfeo divino) tot `,zijne gade, welke zoo schoon symbolisch e passt..,
auf die Liebe Christi zu seiner Braut, der Kirche Voorwaar veel
beter dan de liefde van Pyramus en Thisbe, waarmee de rederijkers
wetgever, de « excellente poeet moderne a Castelein in der tijd het leven
en lijden Christi meende te kunnen verzinnelijken of symboliseeren.
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Zoo dan gaat onze schrijver over tot de Biihnenhandlung en
Biiknenwirkung, en komt van de « WelterlOsung Christi . te spreken,
welke door het misoffer — een « Drama eigener Art in blihnenahnlicher ... Form — wordt gesymboliseerd.
Aldus betreden wij ongezocht het gebied. der Minnk, welk woord
eigenlijk niets anders beduidt dan tooneelspeelkunst, door de ouden
g danskunst geheeten, waarvan koning David (wrens afbeelding wij
hier vinden) voor de arke des verbonds en in de vroegste middeleeuwen
reeds de grafceremonien (bijv. bij den dood der koningin Radegonde)
het voorbeeld gaven. De schrijver noemt het de kunst « in Gebarden
die SchOnheit darzustellen namelijk door spraak, gezicht, kop en
armen, aan welke bijzondere patagraphen worden gewijd, besluitend
met een riaar bijzondere bladzijden over den dans. Deze Jima, zegt
de schrijver, is werkelijk eene zelfstandige kunst (bl. 459) al sluiten
vele wijsgeeren haar ook tut van de vrije of schoone kunsten. De dans
zelfs had bij de Grieken eene ideale beteekenis. Schleiermacher heeft
van de nieuwere wijsgeeren het eerst eraan herinnerd dat het eene
onafhankelijke kunst is de spraakwerktuigen ter uitdrukking van den
geest te « bezielen ». Ed. Hartmann zette deze theorie voort. Niemand
twijfelt meer aan hare waarheid. Thiery, prof. te Leuven, heeft onlangs
in de Revue scolastzque 1901 eene studie, Le Tonal de la voix geschre-'
yen, die wij hieraan kunnen vastknoopen.
Verder beschrijft Sorensen de werking der Gesichtsminzik door
oog, wenkbrauw, 'voorhoofd, mond, lachen, enz. de Minzik,
door hoofd, armen en lianden, daaraan goede wenken toevoegende voor den
tooneelspeler (b. v. dat deze nooit zijn publiek mag vergeten, als ware
hij in huis of op straat). Doch onmogelijk is het een eenig volledig overzicht der soorten van gebaren te geven.
Bij het artikel Dans wordt nu nog eens er op gewezen dat de geistige
Inhalt den dans eerst tot eene vrije kunst verheft, op welken naam de
gewone vermaak-dans geen recht heeft, gelijk de hierboven bedoelde dansen.
Hiermede nemen wij afscheid van dit belangrijke, volledige,
klare en leerrijke werk en bevelen het alien liefhebbers van ernstige
studie des onderwerps dringend aan.
Wij zullen later verslag geven yan deel IV en V dezer merkwaardige Kunstlehre.
P. ALBERDINGK THUM.
,Onze kleine Dorpswereld. Leesboek voor de hoogste klassen
der lagere school, door J. MULDER, Hoofd der school te Bronkhorst.
Eerste en tweede deeltje. — Groningen, uitg. P. Noordhoff, 1901.
Compleet 2 deeltj es a fl. 0.30.
Luisteren wij eerst en vooral naar het voorbericht van den opsteller
Onze kleine Dorpswereld, zegt hij, onderscheidt zich hierdoor van-andere leesboekjes, dat de personen, die in de lesjes optreden, genomen
zijn uit de omgeving der leerlingen onzer plattelandsscholen... De lesjes
zijn alle oorspronkelijk en zijn zoo gerangschikt, dat die uit het eerste
deeltje het best worden gelezen in het zomer-halfjaar, terwijl die
in het tweede stukje in hoofdzaak leesstof bevatten-voor de wintermaanden. — Ja waarachtig ! ik meen, dat de Heer Mulder in zijne
twee boekjes al bijeen gebracht heeft wat de g dorpswereld in Nederland belangrijks en eigenaardigs oplevert 't is, eene reeks schilderijtjes,
niet slecht gepenseeld, en die denkelijk in den smaak der Hollandsche
schooljeugd zullen vallen.... Maar of de boekjes wel voor schoolgebruik
geschikt zijn, durf ik betwijfelen. Doorgaans zijn de lesjes nog al lang,
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en zij schakelen niet zelden zoozeer aan elkaar, dat zij, om voor de jongens
verstaanbaar te blijven, in de volgorde van het boek moeten gelezen of
verhandeld'worden. Anderen wellicht zal die aaneenschakeling niet mishagen : mij _echter komt zij in het lager onderwijs niet altijd zeer
practisch voor. De verhaaltrant van den Heer M. is levendig en boeiend
de onderwijzer die dan de leesstof behoorlijk weet te kiezen en te
gebruiken, zal er toch nog veel nuts kunnen uit trekken.
Voor ons, Beigen, zijn die twee deeltjes minder geschikt. De
inhoud heeft meestal betrekking met louter Hollandsche toestanden,
zoo in godsdienstig als in nationaal opzicht. Voor den schoolman nochtans, die geerne op de hoogte blijft van het onderwijs bij onze taal
-genooten van 't Noorden, zullen 's Heeren Mulder's boekjes niet
J. v. ( ).
zonder belang wezen.

I. Onze Gezondheid. Een leesboek voor de volksschool, door
Prof. Dr. D. HUIZINGA., Vijfde, herziene druk. Prijs : 0,3o fl.
II. Voorlooper van ,, onze Provinci6n a. Eerste leerboekje der
Aardrijkskunde van Nederland, door R. Bos, Hoofd eener school te
Groningen. Met eenige kaartjes. Prijs : 0.15 fl.
III. Uit de Dierënwereld. Schetsen en Beelden voor de yolksschool, door R. Bos, Hoofd eener sch. te Gron. Tweede stukje. Met
57' houtsneden. Prijs, compleet : twee stukjes a 0.25 fl.
IV. Twee aan twee. Leesboek met samenspraken voor de lagere
klassen der scholen voor lager onderwijs, door H. J. GARVELTNCK,
Hoofd der openbare school te Uitgeest. Tweede druk. Prijs: 0.20 H.
Deze vier schoolkboekjes, alle om ter sierlijkst gedrukt en verzorgd,
werden te Groningen uitgegeven door de firma P. Noordhoff.
I. Ik knip nit het voorbericht van het eerste deeltje : « Het
spreekt vanzelf, dat hier van eene eenigszins volledige behandeling
volstrekt geen sprake kan zip. Van veel belangrijks heb ik slechts
het allerbelangrijkste gekozen. » Ja, doch wil men oppervlakkig oordeelen over
over den inhoud ? ziehier de titels van de tien hoofdstukjes :
I. De man met de machine; 2. Eene lekkernij die niets host; 3.
Vergif in huis ; 4. Wie lust er vuil water? 5. Waarom en wat wij
moeten eten; 6. Onze dranken ; 7. Ons huis, 8. Wat onze huid doet ;
, 6. Onze kleeding ; 10. Ongelukken. — Ik heb in dat boekje zooveel
goeds gevonden, dat ik niet aarzel het volmondig aan te pnjzen : het
is practisch, het is nuttig, en in onze keukenscholen — huishoudelijke
scholen, zoo gij die benaming liever hoort, — zou het een zeer goed
handboekje zijn. Men neme er kennis van, en ik ben zeker, dat gij
met mijn oordeel zult instemmen. De viifde druk geve u te verstaan,
dat men er, althans in het Noorden, even gunstig over denkt.
II. Het tweede deeltje is enkel voor Noord-Nederland bestemd
en geschikt. De Belgische schoolman zal er enkel uit opdoen, hoe
men daar met het eerste onderwijs in de aardrijkskunde des vaderlands
aanvangt. Dit zoude hier wel niet zonder eenig belang kunnen zijn.
III. Het derde boekje we'd in de Nederlandsche schoolwereld
gunstig onthaald, en mij dunkt, dat dit niet zonder reden is. De houtsneden, ja, zijn keurig verzorgd, de inhoud is met oordeel gekozen en
boeiend voorgedragen ; een leerrijk boekje, voorwaar! Dock mag ik
hier bijvoegen wat ik al lezende soms hard-op dacht ?
Waarom, als men zoo dikwijls de wondere orde in de schepping
met de kleinen gadeslaat, waarom dan niet eens het oog op den Schepper
gevestigd? De leesstof was er zoo menigmaal wel voor geschikt.... en
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met den Apostel van het zienbare tot het onzienbare opklirnmen zow
geen christelijk mensch misplaatst achten.
IV. Een lief boekje voor de Hollandsche schooljeugd. In ons
Belgie zou het, om reden van al te plaatselijke zegswijzen, niet kunnen
gebruikt , worden. ,Ik ,meen toch niet, dat vormen als : . as-je-blieft,
ben je, kon je, je kleine broertje,... enz. * aanspraak op burgerrecht
hebben... want waar naartoe dan ? In een Hollandsch schoolboekje zijti
zij echter zoo misplaatst niet : en ik zoude er niet van gewagen, kendeik geen heeren, -die reeds onze taal the) . verhollandscht . droomen, dat
zij hunne je' s en Co ook onzen schooljongens zoeken op te dringen. Dock
laten wij ons daar niet verder mee in : In opzicht van het doel, door
den schrijver van dit boekje beoogd ; in opzicht der schoolkinderen,
voor wie het geschreven werd : kortdm, in opzicht van Noord-Nederland,
is dit een lief, gemoedelijk boekje, in echte kindertaal en over wel,
gekomen onderwerpen opgesteld. Ik weet niet, of wij bij ons in dien.,
J. v. O.
acrd iet zoo goed bezitten.
Geschichte der Pabste von Dr. LUDWIG PASTOR, prof. z. Inns-.
Bruck. Bd. I, Dritte u. vierte Auflage. Freiburg i/B, Herdersche Ver.
lagshandlung J991.
Ziedaar dus van dit jonge en toch reeds beroemde werk het 3 6 en
4e tweeduizendtal, wat door den boekhandel verbreidiwordt. Pastor heeft
deze uitgave met nieuwe bijzonderheden verrijkt, die hij in 's Gravenhage en Bologna heed bijeengezameld en bijzonder betrekking hebben
op de samenzwering van Stefano Porcaro tegen paus Nicolaas V I. Deze
nieuwe uitgave geschiedt in afleveringen, voor 1 mark , de eerste daarvan is
voor weinige dagen verschenen. Wat de laatste wren over de 15 6 eeuw
aan 't licht hebben gebracht, wordt in deze uitgave met zorg aangewend.
Parijs. Stukken ter vertaling van het .Nederlandsch in het Fransch
door R.-ie. NAUTA. Groningen, Noordhoff, 1901.
4 In de laatste jaren, zoo lezen wij in de voorrede, is men in' de
onderwijzerswereld meer en meer ' tot de erkenning gekomen, dat bij,
het onderricht in de moderne talen de kennis van het land en van het
karakter, de zeden, gebruiken en instellingen van bet yolk, welks taal
men leert, een der beste hulpmiddelen is, om zonder direct verkeer
met dat y olk, toch zooveel doenlijk door te dringen in den geest zijner
taal.. Daarom heeft schrijver brokken vertaald uit Henri Martin, Levasseur, Jules Simon, Theodore de Banville, Paul de S t-Victor, Maxime
Du Camp, Adolphe Brisson, Jean' Richepin, Severine, Jules Claretie en
anderen, betrekking hebbende op Parijs en 't levee der groote stad„
om die door de leerlingen der gymnasia en hoogere burgerscholen weer te
laten vertalen in 't Fransch. Om te' eindigen eene Nederlandsch-Fransche
Woordenlijst.
Het vertalen dezer stukken zal voor de leerlingen een middel ziju
Parijs \eenigszins te leeren kennen, maar toch zal de leeraar wel doem
er op re wijzen dat die stukken door Parijzenaars geschreven werdert
en dat er wel hier en daar wat chauvinisme in steekt.
J. V.
Vivafs Geillustreerde Encyclopedia. Vet klarend en beschrijvend
Woordenboek naar de nieuwste bronnen bewerkt door J. KRAMER met
inedewerking van een groep bevoegde deskundigen. Uitgeversmaatschappij « Vivat . Amster dam. Prijs per aflevering van 8o bl. octavo,
in 2 kolommen : 50 cent.
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De afleveringen volgen elkander met spoed op. Zooeven is de 20
verschenen, waarmede het 2 0 deel der Encyclopedie volledig is.
i600 bladzijden ' en nog maar aan de letters Ciu, bewijs dat wij
bier met een uitgebreid werk te doen hebben, een echte Nederlandsche
Larousse!
Wij hebben de 20 eerste afleveringen doorloopen en een goeden
indruk daarvan bewaard : de artikelen zijn zakelijk, zonder woordenpraal, methodisch, goed geschreven. Het spijt ons dat het uitgeven dezer
encyclopedie in Belgie om zeggens volkomen onbekend is gebleven ;
voor den nieuwen Larousse is hier veel propaganda gemaakt, en zijn
er ook in 't Vlaamsche land veel inschrijvers gewonnen. Vivat's
Encyclopedie is niet zoo grootsch, zoo prachtig opgevat (de platen zouden
meer verzorgd kunnen zijn) maar toch meenen we dat menigen Vlaming
liever dan een Fransch een Nederlandsch veiklarend en beschrijvend
Woordenboek hebben zal.
Hier en daar hebben wij natuurlijk jets aangestipt waarover wij
bet met de schrijvers niet eens zijn of dat wij anders of vollediger
hadden gewild, maar wij moeten bekennen dat dit niet veel schaadt
aan den goeden indruk dien wij van 't werk behouden hebben : men
ziet dat de schrijvers willen zakelijk en onpartijdig zijn. Als katholiek,
zouden wij wel jets meer gewild hebben over sommige onzer mannen
en onzer zaken ; waar er spraak is van de geschiedenis van Belgie
weten wij niet waarom de Guldensporenslag niet wordt vermeld, waarom
zoovee wordt gezegd van Joseph II, zoo weinig van het Fransch bewind,
.en niets van den Boerenkrijg; de schets van de Belgische politiek in
deze laatste jaren voldoet niet gansch; de Vlamingen zullen eens lachen
als ze lezen dat Peter Benoit, in Belgie teruggekeerd na zijn verblijf
te Parijs, zich stelde « aan het hoofd der zoogezegde Nationale of Vlaamsche
beweging zij zullen het hoofd schudden als ze zien dat men Belgie
te veel als een Fransch land doet doorgaan in dezen zin dat de steden,
sommige politieke partijen enz. enkel met hunnen Franschen naam
worden aangegeven : b. v. Ostende, de parti ouvrier, de partij der
Independants nationaux ; maar zij zullen moeten bekennen dat het hier
,om een ernstig werk te doen is.
Wij zullen dan ook in 't vervolg kortbondig rekenschap geven van
de afleveringen die verschijnen.
J. V.
Het oude Nederlandsche Lied, door FL. VAN DUYSE. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. Zijn verschenen de afl. 5 en-6.
In afl. 5 komen voor Aanhoord zonder vermijden ; Nelson een
braef soldaet der soldaten; Aan d'oever van een snelle vliet ; Een
wijf van reinen zeden; 0 lacen, hoe macht wezen ; Ryck God, hoe
mach dat wesen; In Oostlant wil is varen; Het wasser te nacht; Op
eenen morgen stoat; Als alle die cruydekens spruyten; Die nachtegael
int wilde; Ey schoone nimph; Den Echo van u clacht; Rein maegdeken met eeren; Liefste Rosalinde ; Schoon maegd, ik heb u nu zoo
lang gevryd; ,Het worp een knaep so heimelike dingen. — In afl. 6 :
Het viel een coelen douwe; Het viel eens hemels douwe ; Ic sie die
morgen sterre ; Den dach en wil niet verborgen zijn ; Comt voort Bonder
verdrach; Het daghet in den Oosten; Ic had een alder liefste; Ic
.heb om vrouwen wine; Ryck God verleent ons avontuer; Die winter
is verganghen; Het vlooch een clein wilt voghelken; De wachter die
blies aen den dach ; Och ligdy nu en slaept; Schoon lief, hoe ligt gy
bier en slaept; Schoon lieveken, waar waarde gij? Den lustelycken mey
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is nu in den tijt; Hier zijn drie lichte geladen; Met eenen nyeuen
zange; Ontwect van.slape; 0 tijt zeer lustich ; Die mey playsant willen
wy planten; Die mey die ons de groente geeft; Den soeten tijdt komt
aen; De mey die komt ons by.
Laatste verzen van Guido Gezelle, uitgegeven door den Nederderlandsche Boekhandel, Antwerpen-Gent. » — Dit is een mooi boekdeel
—waarom nochtans zonder tafel en ;met zooveel misplaatste rustteekens?
waarin wij Gezelle's laatste gezangen te lezen krijgen, gezangen die
gedeeltelijk ongeboekt waren, en gedeeltelijk in Biekorf waren verschenen.
Na eenige verzen. bij vroeger verzamelen door de vingers gegleden, worden de gedichten van '97, '98, '99 naar tijdorde geschikto
Onvoltooide stukken en gedachten, door de uitgevers met heiligen eerbied.
13ijeenvergaderd, sluiten het boekdeel onder den naam van « slapende
botten
In voordrachten, tijd- en nieuwsbladen van heel Zuid- en NoordNederland wordt Gezelle's werk tot in de wolken verheven, en wel
ten rechte. D. W. en B. is niet ten achteren gebieven, en nutteloos
werk bijaldien ware het, te dezer gelegenheid, de afgronden van heel
die dichterziel nog eens te peilen. Dit laatste gewrocht mag nochtans
niet voorbijgaan, zonder dat we de altijd-jonge frischheid van die zoete,
heerlijke en diepgevoelde zangen aanstippen.
De schilder van 7Vdkrans en Rilmsnoer ziet nog altijd met even
heldere oogen, hij teekent met even vaste hand en vindt nog immer
nieuwe tooververwen. Niet eerie bladzijde kan men lezen zonder eens
verrast stil te staan voor dien klank en Zang en deepen zin die uit,
woord en wentelend vers zoo overvloedig borrelen en speiten, en die
't visioen van den dichter zoo aanschouwbaar maken als de treffendste
werkelijkheid. Welk een prachtig stuk : De zegepraal, waar de zon aan
't vechten is met zwarte donderwolken.
De zonne vechtl zij duwt den spiet,
den onverwonnen gaffel
des zonnelichts, de reuzen in
den zwartgezwollen naffel;
ze bersten, en ze bulderen
malkander slaande, in tween;
en, hersens in de kele, valt
het reuzenrot ineen.
Ze pletteren te grondewaard,
ze pletsen en ze plassen,
dat 't bommelt in de lucht alom...
Wederwiven, Buz's-en of bersten, Windtocht, andere en andere zijn
met de zelfde meesterhand uitgewrocht. Ziet hoe hij vecht tegen den
wind
Dan buige ik mij vooruit
en wil de borst hem bieden ;
'k ga stevig, stap voor stap,
en 'k leune, lijf sta bij ;
wie zalder, ik of gij
nu zege halen, wind,
of 't zegeveld ontvlieden ?
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Hoe zie ik toch die koeien zonneklaar 'oor mij
Gedoken half, in 't riet
half zichtbaar, in de rieten,...
ze stampen dat het kraakt,
en 't water, van beneden
hun voeten, spettert op
en speit hen om de leden...
Wat al lieve wisselzangen deunt hij niet op 't gepiep van de
spreeuw : 'k zie 't! », en het gezwatel van de gierzwaluwen : Zie!
zie!! zie!!!
Alles ware te melden!
Even kinderlijk en rechtzinnig als vroeger bemint de dichter uit
gansch zijn hert heel het geschapene; en dwingt ons zon en boom
en blad te minnen met die zelfde eenvoudige liefde, die haren oorsprong aan God, den Schepper, ontleent. Dit zal, voor den grooten
Man eene eeuwige eer zijn, die hem hemelhoog zal verheffen boven
al dezen die, hoe kunstig ook, het menschdom en de schepping tot
een walgelijken vuilnisbak verlagen!
Hieruit blukt tot hoever men moet aannemen dat Gezelle in zijne
laatste levensjaren meer de buitenwereld dan zijn eigen ziel heeft vertolkt in de minste van zijne verzen tintelt heel zijn wezen.
Bijzonderlijk in Vader overleden kreunt en klaagt een verkropt
gemoed, in duwende en slepende verzen; en in (fit de dzeptenjammert
een weemoed die tot tranen dwingt.
1k weersta moeilijk aan de begeerte de beelden van Jantje en Ilizetje,
als 't ware uit helder licht gegoten, in hun geheel voor te stellen; van
Jantje
op en neer, in de elzentronken;
neer en op, gewiegewaagd;
en van Mietje
't Meiske met zijn teele melk
op zijn bloote voetjes,'
maar ik zeg liever : leest en geniet heel het boek : het is het overweerd.
Indien iemand wonder vindt dat de verzamelaars tot de minste
halfvoltooide rijmkes zelfs zonder voltrokken zin in dit boek hebben
overgedrukt, dat hij een stondeken overwege. Bemint 's nachts,
het onduidelijk gepiep niet van de slapende vogels ? Of de verstrooide
rozebladeren op den processieweg? Die deuntjes, zingt hij zelf, in
Rijmsnoer zijn
ten halven afgewrocht,
ontvangen, niet geboren
ze zijn zijne gansche dichterziel met, maar enkele trillingen die de
inwendige krachten er van doen vermoeden. Zij toonen het worden
van zijne werken; 't zijn, in den waren zin van het woord slapende
botten
Jaarboek der Glide van Sint Lucas en Sint Jozef te Gent
voor de jaren 0. H. 1896-Igor. Gent, Suffer, 1901. 4°, 84 bl, met
platen.
Sedert eernge jaren hebben de leerlingen en de oud-leerlingen der
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'Gentsche Sint Lucasschool een gilde gesticht om de betrekkingen onder
hen te onderhouden. Reeds in 1892 had deze Gilde een jaarboek uitgegeven in hetwelk nevens bestuurlijke mededeelingen eenige belangTijke opstellen gedrukt waren geworden, namelijk eene levensschets van
den betreuiden bouwmeester Pieter Van Kerckhove, die door zijn prachtig stadhuis van Sint Nicolaas en zijn lieflijk kasteel van Lovendegem
reeds blijken had , gegeven van een echt kunstenaarstalent en eene
-stuclie over de middeleeuwsche muurschildering. Een tweede jaarboek
is nu verschenen voor de jaren 1896-1901 en bevat eenige studies die
ons een opperbest gedacht geven van de uitstekende kunstvorming die
de leerlingen in de Sint Lucasschool bekomen. Wij zullen slechts aanstippen eenige zeer belangrijke opstellen van den reeds zoo gunstig
gekenden bouwmeester Van Houcke over de bouwwerken der Parijssche
tentoonstelling van 1900 en over de herstellingswerken van het stadhuis
te Binche. Deze studies munten uit door eene grondige kenniS der
middeleeuwsche bouwkunde. Niet min te waardeeren is het kunstreisje
van den kunstschilder De Tracy in het eiland Walcheren, door hetwelk
de schrijver ons kennis doet maken met de voornaamste oude monumenten van Middelburg, Goes en, Vele, die niet genoeg ten onzent
gekend zijn en bij dewelke men meer dan een goed voorbeeld zou kunnen
vinden. Een zeer grondig onderzoek is ook dit van den kunstschilder
Fr. ,Coppejans over de Achter-Sikkel van Gent. Het is eene geleerdebijdrage tot de gentsche kunstgeschiedenis: Vermelden wij ook eenige
bladzijden door den bouwmeester Coomans, gewijd aan de prachtige hoofd'kerk van Sint Marten te Yperen:
Hetgeen in dit jaarboek voor de liefhebbers der oude kunst van
.een praktisch belang is, zijn wel de kleine platen die er in voorkomen
-en die ons menig meesterwerkje doen kennen van hetwelk men te
vergeefs elders eene afbeelding zou zoeken.
.Laat ons hopen dat de Gilde in staat zal zijn jaarlijks zulk een boek
nit te geven. Het zal het klaarste bewijs leveren van de grondige_ studies
der Sint Lucasschool en veel bijdragen tot de ontwikkeling van den
kunstzin bij ons Vlaamsche yolk.
ADOLF DE CEULENEER.

Belgisch wetboek van Burgerlijke rechtspleging, door PAUL
BELLEFROID. M. Ceysens, Hasselt, 1901. Prijs 3 fr.

Dit werk vult eene leemte aan, want een Nederlandsdh wetboek
van burgerlijke rechtspleging ontbrak in Belgie.
Wel is waar bestond er eene vertaling, voor het laatst uitgegeven
in 1823 bij Brest van Kempen te Brussel, maar zij is zeer zeldzaam
geworden en niet meer op de hoogte der huidige wetgeving.
De uitgave van den heer Bellefroid is een model van taal en stijl.
Van den eenen kant heeft de vertaler weten te ontsnappen aan de
helaas al te gewone bekoring, om nieuwe vakwoorden op eigen gezag
te vormen en in de wereld te sturen en van den anderen kant heeft
hij zijne Hollandsche bronnen zoo weten te benuttigen, dat hij er het
goede uitgenomen heeft en het slechte ue bastaardwoorden, aan kant(
heeft gelaten. Talrijke gangbare — Beene nieuwe Nederlandsche
termen heeft hij gebruikt daar waar de Hollandsche wetboeken, vooral
de oude, vreemde woorden gebruiken. zeg vooral de oude uitgaven,
want ook in Nederland bestaat er tegenwoordig eene machtige strekking
tot taalzuivering -- het zijn de nationalisten der taalweténschap. —
Tot bewijs diene het nieuwe Wetboek van Strafrecht onzer Noorderrneesterstuk is.
buten, dat' in dat opzicht
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Het zij ons echter toegelaten den geleerden schrijver eenige kleine
,opmerkingen te maken, al was het alleen om hem te bewijzen, dat
wij zijn werk met aandacht hebben doorloopen :
De talrijke beslurtselen hadden wij graag door « besluiten. zien
vervangen. Eenheid van rechtstaal tusschen Noord en Zuid was voor
ons de hoofdzaak . zegt de vertaler in zijne inleiding. « Besluitsel
is in voege in het Zuiden, in het Noorden Piet; evenmin als het door
Ledeganck gebezigde woord toew .zyzeling voor adjudicatoire, dat de
heer Bellefroid met recht vermijdt. Toewijzing en besluit zijn in beide
landen verstaan en gangbaar. De vorm op el in dit geval is in de
Nederlandsche woordenboeken zelfs niet te vinden.
Bij het woord compromzs, dat de heer B. onvertaald overneemt,
teekent hij aan, dat eene juiste vertaling nog te vinden is. Hij verwerpt met recht « schikking de uitdrukking hiervoor gebezigd in.
den Code de procedure civile van 1823, evenals verbqf en het ongeveer zinverwante vergelp, dat in zijnen Dictionnaire Francais-Neerlandais des termes de droit voorkomt. Aangezien het compromis eene
,overeenkomst is, waarbij een gerezen geschil onderworpen wordt aan
de uitspraak van scheidsrechters, die bij dezelfde overeenkomst worden
benoemd, zou men het woord best kurmen vervangen door scheidsrechtelijke tusschenkomst. Indien overeenkomst de clause compromzssoire aanduidt, bijgevolg het resultaat der onderhandelingen, dan kornt
,ons tusschenkomst beter voor om het onderhandelen zelf en het aanstellen van scheidsrechters aan te duiden.
De uitgave bevat niet alleen de vertaling der wetten over fie
burgerlijke rechtspleging, maar ook die op bevoegdheid, alsook eene
puike vertaling der wetten op gedwongen onteigening en znbeslagneming van renten.
Het werk slug met eene omstandige, zeer gemakkelijke alphabetise te
inhoudstafel, waarin de Fransche benamingen naast de Nederlandsche
worden aangegeven.
Dr A. HABETS.
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De Vlaamsche Kunstbode. October 1901.
In de Kazsergruft te Weenen, begin eener ,bijdrage van Gustaaf
Segers. Verzen van L. Buyst, Al. Van Neste en G. Niko Gunzburg. — Van Karel M. J. Lybaert jste, het begin van een critisch
overzicht der Driejaarlijksche Tentoonstelling van Schoone Kunsten
te Antwerpen. Van jaar tot jaar, meent schrijver, is er achteruitgang
aan te stippen. K Men moet lichamelijk en geestelijk ziek zijn, om,
volgens de leering der modernen, artist te kunnen wezen. '
Men vraag,t niet meer : is eene schilderij goed geteekend ? Steekt
er koloriet in? Legt de kunstenaar kennis aan den dag ? Heeft hij,
zijn onderwerp begrepen? Is hij vertrouwd met de gewoonten en
gebruiken van vroegere tijden ? Streeft hij naar het schoone?... Dat
alles komt niet meer in aanmerking.
Een kunstenaarl, den dag van heden, moet een denker, niets
dan een denker ; de vorm vvaarin hij zijne gedachten weergeeft,
is louter bijzaak; ja, hoe meer hij zelfs van de natuur afwijkt, hoe
symboliker hij is in de belichaming zijner ziekelijke ideeen, hoe grooter
kunstenaar hij wezen zal in de oogen der mo\dernen.
Kortom, om een artist te zijn die gegouteerd wordt door de
hedendaagsche estheten, moet men zoo weznzg mogelijk kennen en
weten van al wat tot nog toe aanzien werd als onontbeerlijk om een
goed kunstenaar te wezen. . L.' J. D. Sleeckx. Onder dezen titer
de lijkreden uitgesproken door hoogleeraar Van Veerdeghem, Max
Rooses en Brants.
Vlaamsche Zanten. Sept. 1901.
Meest vervolgen van vroeger begonnen artikelen ; zoo : de Ger-maansche godenleer en onze volksgebruiken en ons Bikeloof, Paaschgebruzken, Weervoorspellzngen, Voorteekens van den wind en Hemellichamen in het Volksgeloof. Nog in dit nummer : legenden uit het
Land van Waas : Qver het ontstaan der stad St. Nzklaas.
— October 1901.
Vervolg van De Germaansche Godenleer en onze Volksgebruiken en ons Bijgeloof._ Vrouw Weyn deelt een liedje mee uit den
tijd dat de kapmantels opkwamen, alsmede een vertellingske van
den advokaat door den boer bedrogen. — Verder wordt eene legende
meegedeeld uit het Land van Waas betrekkelijk de kapel 0. L.
Vrouw Troost in Nood te St Niklaas, alsmede eenige berijmde gebeden,
staande op oude prentjes 'en niet vermeld in Janssens' l/erstrooide Perth.
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Tijdschrift van het Willems-Fonds. October Igor.
Alfred Van Gheluwe wijst op de Nitverheids- en Handelsuitbrezding van Durtsc/iland in deze laatste jaren. Spijtig dat hij geen
woord zegt over de hevige crisis die sedert eenige maanden de Duitsche
nijverheid teistert. — Van Jan Verschueren een schetske Door den
Regen. — Joh. Van Laan bespreekt kortbondig eenige onlangs verschenen werken onder den titel Eenige modernen; te kortbondig, wie
de besproken werken niet kent weet er niet veel van na 't lezen
der recensie. — Uit het verslag van het algemeen bestuur voor het
bestuursjaar 1901 blijkt dat het getal der leden van 't Willems-Fonds
viel van 2364 op 2193. Er zijn nu 41 afdeelingen : 14 in Oost-Vlaanderen, 8 in West-Vlaanderen, 6 in de provincie Antwerpen, 7 in.
Brabant, 2 in Limburg en 4 in Noord-Nederland : 3o dezer afdeelingen onderhouden 43 volksbibliotheken.
Volkskunde. 3 e-4e aflevering.
J. D. C. schetst een met eigen oogen gezien Landelijk Huwelijk.
— Van Medard Verkest de beschrijving van . Rutten-Mei . d. io
van de eigenaardige half-kerkelijke, half-wereldsche feesten die op i n Mei,
te Rutten (Limburg), ter eere van S. Evermaar plaats hebben. — In
een opstel . De Stoet der Reuzen en der Legenden te Brussel ,>
doet Hermelijn an voor an voor ons oogen voorbijtrekken Manneken-Pis, Doudou, 't Ros-Bayaert, den Meyboom, de Reuzen, de
Boerenkermis. — Spreekwoorden en Zegswijzen, afkomstig van oude
gebruiken en volkszeden (A. D. C.). — 1Vederlandsche sprookjes en
vertelsels : van katje-matje ; van een hoed en een musch; van Blouwboard; van Janmainje in 't pepier'n hoeske; van den koningszoon
met de honden. (Dr. Boekenoogen.)
Biekorf. Zaaimaand, 1901.
Waarschuwinge over geschzedenzsse. Begin van een artikel over
den aard en de waarde der methoden die bij 't schrijven van geschie.
denis kunnen gevolgd worden. Dit artikel moet een maatstaf aan
de hand doen ter beoordeeling van het boek van V. Fns dat eerstdaags verschijnen zal onder den titel : . Vlaanderens Vrijmaking in
1302 . — J. Van den Woude handelt over 0. L. Vrouwdieren
en -bloemen. — Voorts mengelmaren, waaronder verzen van oude
sanctjes.
— Slachtmaand.
Waarschuwinge over geschiedenzsse (z. boven). Hier wordt de
methode getoetst van Dr. Lamprecht, professor te Leipzig. — Edm.
De Vos zet zijn artikel voort over Het Kuzj5ersambacht te Brugge
en geeft eenige feiten aan uit het leven van Jan Baptiste Dienberghe
(geb. te Brugge, den i6n van Koornmaand 1756). — Onuitgegeven
stuk van G. Gezelle (uit 1893) voor een reizang te Kortrijk. — De
H. Joseph vereerd te leper i n 1743 en in 1843. (Ant. Verwaetermeulen). — Mengelmaren.
Germania. i geeft een artikel : Peter Benoit . een man uit
an stuk . van . volkomen zelfverloochening . De schrijver, Julius
Sabbe, is van oordeel : e Hij heeft eene geheele Vlaamsche letterkunde aan zich gesloten. (Wordt voortgezet.)
Van Nu en Straks, Sept. 1901.
De bijzonderste brok van dit hummer is Stijn Streuvels' schets
Verovering : breed geteekend, maar of die menigvuldige bezoeken,
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's Zondags aan 't Meulenhof, wel heel natuurlijk zijn, lijdt twijfel. Als
pron.- in dit hummer nog een schets van Herman Teirlinck Beternis,
zoo op z'n Streuvels, en het begin eener studie van George Dwelshauvers
over De voor-socratzsche wilsgeeren. Voorts verzen van Alf. Hegen-Scheidt, Prosper Van Langendonck, Rene De Clercq, Ad. Herckenrath,
K. Van de Woestyne en Guido Gezelle.
Guide musical, n° 44. De bekende schrijver van L'Histoire
du Lied en zoovele andere belangrijke werken, geeft een portret van
-Cosima Lisst, de gescheiden gemalin van Hans von Billow, die Richard
Wagner huwde :
« Sans aucune spontaneite, depourvue de toute bonte genante,
elle n'a pas la grandeur native de ' la source jailliSsante au
cceur, macs elle a la grandeur eminente de l'esprit avec le sens politique d'un Machiavel. Elle possêde les deux qualites les plus precieuses des rois et des impresarios, la fermete constante et l'art de
la mise en scene. Elle sait le prix de la parole et du silence; elle
dose ses eloges au poids des services rendus ou esperes. Elle sait
ecarter les inutiles, capter les intelligents et domestiquer les faibles.
Ses trames subtilement ourdies, sont invisibles et impalpables. Ah !
combien differente du Lion (R. Wagner) est la Sphinge en ses enroulements serpentins autour d'un centre invariable! etc. etc.
Revue Isleo-scolastique. 3. Hallez, Considerations sur le Beau
et les Beaux-Arts. Tout ce qui est beau est bon et parfait en soi
et en, meme temps agrêable ou faisant plaisir. Mais ce qui est a la
fois bon et agreable n'est pas toujours beau... Il peut y , avoir (p. 23 r)
des choses a la fois belles a voir et a entendre, par exemple des
pieces de theatre,.. De schrijver geeft menige goede les, bijv. deze,
dat la beaute grandiose moeielijk kunstig terug te geven is (237).
Van de andere zijde geeft hij Been juist' begrip van hetgeen men
door art (in zijnen zin) heeft te verstaan.
Mgr. Mercier geeft eene beschouwing over ?Unite et le nombre
d'aprés St. Thomas d'A. (o ens- indivisum in se .) (« Numerus ex
divisione continui causatur
De schrijver weerlegt de moeilijkheden, welke deze definition
voordoen.
Thiery vervolgt ziine studie Le Tonal de la parole. (bl. 280) :
« Le langage n'est notablement musical que dans les dialects ou parlers
incultes.
Het artikel heeft tot doel het verschil te doen uitkomen tusschen
de kracht van uitdrukking door het woord en door den tool,
Musica sacra. 1 i en 12 geeft een art. van Sosson over Lemmens Ir,tituut, een vervolg van Le systême musical de l'Eglise
grecque, van G Bour.
Idem van Une Acade'mie gre'gorienne a Fribourg (Suisse) van our. Idem La musique ,chiffre'e, van Raty,
Idem van Le plazn chant van Horn, 0. S. B. en Lztaniae als
muzikale
Federation artistique. I en 2. Van Rijn schrijft- een artikel
Art et lzberte, twee prachtige dingen ! De schrijver is van s meening :
L'art s'enveloppe inutilement a nos yeux d'une chrySalide &range...
Il en sortira et peut-etre /avec des ailes a.
Edgard Baes verdedigt de stelling « Le portrait seul, dans
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Part, exige ?exactitude ». Het komt er op aan wat men hier door
exactitude moet verstaan. Men kan de stelling met grond bestrijden.
Vurgey zet mine Proposition d'Esthe'tique voort : onsamenhangende
gedachten, meest ontleend, aan Kant, Ste Beuve, enz.
Karl schruft over de stad Doornik en hare gedenkteekens lezens.
waardige wenken.
La Revue generale. October 1901.
Ch. Woeste: Crisis van het kamerbeheer in Belgie. a Toestand der
Kamers, wier handelingen sedert 1894, met en door het A. S. meer en
meer belemmerd worden. Gegronde beschouwingen over den geest van
tegenwerking die bijzonder de linkerzijde kenmerkt. a Wanneer men de
oogen laat vallen op de kwalen die in ons land woelen, is 't als
ware het in de voorkamers des doods. Maar starend in het verschiet,
ziet men het bestraald door de goddelijke hoop. >>
Louis Hum/let, S. J. : a Pen en penseel » (vervolg). Schrijver
gaat voort met te wijzen op de verschillende stelsels sedert het einde
der 18 e eeuw uitgevonden en aangenornen om schilderachtig te wezen
bijzonder in de beschrijving. Zucht naar nieuwigheid was de beerschende geest. Germain Rapst deelt aanteekeningen mede, door het
verkeer met maarschalk Canrobert bijeenverzameld, over het ontstaan
van den Oosterschen Maot : Verhalen uit den tijd van koring
Roderick en Pelage, getiteld a Het vergeten Spanje >>. (Wordt voortgezet.) Julien Guillain vervolg van a Mijn koster » door Hendrik
Hansjakob. Ch. Deface wijdt aan de nagedachtenis van Albiecht Nyssens
eene welverdiende hulde. Edg. de Ghelzn ; .Maatschappelijke kroniek.
Durendal. Octobre 1901.
Les larmes, novelle, in briefvorm door Gaston della Faille de
Leverghem. Lieve verzen van Fern. Se'verin Georges Arnul, Franz,.
Ansel en Charles de Sprimont. — Van Camille Gaspar eene bijdrage
over Le legs de la baronne Hirsch a la Nation beige. Schrijver
betreurt dat de schoone verzameling van Grieksche munten en oudheden bewaard is in a le Cabinet de Numismatique de la Bibliotheque
Royale, oil elles sont destinees a rester a jamais isolèes dans une
pènombre obscure, loin du voisinage d'autres monuments semblables,
qui peut seul les mettre en pleine valeur. » — Van onzen vriend
E. H. Cuppens, het veivolg van zijne studie over Guido Gezelle.
Het is deugdelijk werk alzoo, aan niet Vlamingen het werk van onzen
genialen dichter te laten waardeeren.
De vertalingen van De Wilgen, Een bonke keerzen, Kind; 't Edele
spel der vlugge schaverdijnders, Schuldeloos blommeke lief en Blade
kinderen, zijn bijzonder geslaagd. Slot van de studie van de gravin
Ed. de Liedekerke over de Voorloopers van 't femznisme : Madame
Campan. — Vervolg van Arnold Goffins, vertaling van I. Fioretti.
— E. H. Henry Moeller vaart hevig uit tegen de Etudes der paters
Jesuiten die het jongste boek van J. K. Huysmans Ste Lydwine de
Schiedam, niet al te gunstig beoordeeld hebben. a Mutes ces pole .
.miquescontrHya lmentbs,prcqu'aloges
finissent par rendre le catholicisme ridicule aux yeux de nos adversaires
en faisant croire que l'Eglise est hostile a l'art, ce qui est absurder
et que les catholiques sont des crêtins, ce qui est odieux!
Revue Sociale Catholique. Nov. 1901.
L'office international de legislation du travail et la conference
de /kite (27-28 sept. 1901) door prof. V. Brants. Hoe dikwijls wordt
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niet ingeroepen als reden tegen het invoeren eener wet, dat iets ,dergelijks niet bestaat bij de geburen, dus dat men lastiger de wedijvering
van die geburen zal kunnen lijden. Waarom geene internationale arbeidswetten gemaakt zeggen sommigen 't Is lichter gezegd dan gedaan.
Wie zou die wetten doen uitvoeren ? Wat gedaan zoo een Staat die
wetten niet uitvoerde? Veel gemakkelijker is het te trachten in de bijzonrderste Staten eene arbeidswetgeving te bekomen die ongeveer dezelfde
is. Dat doel beiracht de Office international waarvan bier spraak.
Art. 2 der standregelen bepaalt klaar het doel « Cette association
(internationale pour la protection_ legale des travailleurs) a pour but
1° de server de lieu entre ceux qui, dans l'es differents pays industriels,
considerent la legislation 'protectrice des travailleurs comme necessaire
2° d'organiser un obqce international du travail qui aura pour
mission de publier en ,francais, en allemand et en anglais, un recueil
pe'riodzque de legislation du travail dans tons les pays, on de preter
son conäpurs a une publication semblable...
3° de faciliter l'êtude de la legislation du travail dans les divers
pays et, en particulier, de fournir aux membres de ]'Association des
renseignements sur les legislations en vigueur et leur application dans
les divers Etats ;
4° de favoriser, par la preparation de mêmoires ou autrement,
]'etude de la question de la concordance des diverses legislations protectrices des ouvriers, ainsi que Celle d'une statistique internationale
du travail;
5° de provoquer la reunion de Congres internationaux de legislation de travail. »
Revue des deux Mondes, — 1 nov. 1901.
Le Manuscrzt du Chanozne, derde deel van een roman van Andre
Theuriet. — Les proclamations anglaises et P annexion des republiques
sud-africaines. (Den Beer Poortugael, lieutenant-general.) Schrijver
bewijst, que la conqnete des deux Republiques sud-africaines, ne rêpondant pas en fait aux exigences du droit des gens et par consequent n'existant pas en droit les proclamations anglaises d'annexion soot et demeurent, sans aucune valeur lêgitime. » — Le Fzls de la veuve de Nairn is
een U diepgevoeld en leerrijk Allerzielen-verhaal van T. de WyzewaThomas, de door Jesus levend-gemaakte jongeling; betreurt zijn graf.
Noch wetenschap, noch kunst verzoenen hem met het leven, De liefde
tot zijn vrouw Eunice openbaart hem eindelijk de schoonheid niet alleen
van het leven maar ook van den dood. Dezelfde liefde brengt hem voor
de voeten van den H. Paulus, en na de dood van zijne vrouw, tot het
priesterschap. — Le travail, le nombre et P etat. Hi Les lois (Ch. Benoist.)
Het maatschappelijk vraagstuk is een staatkundig vraagstuk geworden.
Het moet opgelost worden door de wetgeving. Want de wetgeving verande?t van aard ; c'etait jadis un instrument de conservation, c'est maintenant un instrument de transformation, d'abord de deformation, si l'on
pent le dire, puis de reformation sociale. 'Elle change de direction ou
d'intention faite jadis pour une certaine propriete, maintenant elle va
Pare, d'abord 'pour la propriete sans exclusion ni privilege noble, puis
pour l'industrie, puis pour le travail. »
L'Evolution d'un genre. — La Trage'die (F. Brunetiere.) « Concluons que le monde n'a connu, dans l'histoire entiere de la litterature,
,que deux formes de tragedie : la grecque et la francaise, de meme qu'il n'a
connu que deux formes de drame 1'Anglais et l'Espagnol, celui de
Shakespeare et celui de Calderon, dont le drame allemand, comme no tre
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, drarne romantique, ne sont proprement que des transcriptions dans leurs
meilleures oeuvres, et, dans les autres, des defigurations. a — L'escadre
du nord, manceuvres et fetes, journal de bond de* ,ok : over 't bezoek
van den Czaar, — L' Ristoire a Versailles. — XVIIIe siècle. (M. de
Vogue). — Boekennieuws.
Noord en Zuid. N° I I. Studie over Cyriel Buysse (een neef
van Viruinie Lovelmg en Paul Frêclericq), de Vlaamsche Zola genoemd.
K Mea Culpa is een boek van buitengewone belangrijkheid. Wat
hierna ver,cheen stond daarvan op grooten afstand. a Vlaanderen op
zijn zwal tst . zou men het kunnen noemen; de lezer is in 66n verwondering, hoe op dit van God veilaten land niet reeds lang een
pek- en zwavelregen is neergedaald. Tal van fijne trekjes, teedere
psychologie, verdwijnen onder den troosteloozen indruk van het geheel® a
Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde. 4. Zwierzina,
Beschrijving der penningen geslagen na 1863. Bouwstoffen voor eene
geschiedenis van het Ned. geld- en muntwezen. Caland, ordonnancie
van 1434 (vervolg), b. v. a dat van nu voortaen alle manieren van
coopmanscippe geoorloft sullen wesen te doene also wel bij gulden
pennon loop hebbende na deser ordonnancie als bij ponden scellingen ende pennyngen. a Daar wordt eene lijst gegeven van a penningen a
die alleen gangbaar zijn (bl. 359), b. v. Vlaemsche nobelen, velerlei
schilde, BoUrgonsche peters, (zilver) Flaemsche en Doorniksche cromsterten, Engelsche stooters, enz.
Een aantal kleine berichten.
Nederl. archief voor kerkgeschiedenis. 3. Bijzonderheden
uit de hervormingsgeschiedenis in Overyssel (b. v. te Hasselt). G.
Visser geeft eene ontleding van het tot nu toe weinig bekende schriftje
waarschijnlijk van den a mystiker a Mande : a Dialogus sive collocucio devote anime cum deo arnato suo a etc. a Eene mynlike vuerighe begerte der ynniger zielen tot haren ghemynden here a. Wij
vinden hier verder een verhaal van den dood van Anthonis Feecksen iof Frederiks), eerst student te Leuven, vervolgens losbandige
jonker, van oproer beschuldigd, tegen de katholieke kerk predikend, en in 5592, ter dood veroordeeld, a Godt danckende a, a na
,de gerigtsplaats geleyt a. Het handschrift is van 1708. — Joosting
geeft pauselijke bullen uit, verleend aan de Flospitaalhroeders van
S. Jan te Jerusalem. — Iste venerabilis Brinckerick (zie Ifircheniexikon van Wetrer en Welte, 2" uitgave, bezorgd door Kaulen) toegelicht door Brinkerink.
Caecilia. 18. Het philharmonisch orkest (van Nikisch) op reis
,(Italie verrukkend). — Uitgaven van het Willems-Fonds beoordeeld.
De Katholiek. October. Vervolg van Aengenents Ezgendom en
Natuurrecht en van Kalfs Bouwkunsl. Van Breda schrijft over
Joannes den a presbyter a in Harnack's theorie. Sprengers geeft Een
pacer Aanmerkingen bij Huysman's S. Lydwine. De fouten zijn zoo
,(a propos der mystiek) dat men, zijn geheel werk lezend, Inoet zeggen : hij heeft het goed bedoeld, maar zich niet juist uitgedrukt ,
zoo b. v. in de verklaring der woorden van H. Hildegardis, e. a. m.
De Nederlandsche Spectator. 45-42. Prof. Kernkamp heeft
te Amsterdam het hoogleeraarsambt aanvaard met eene beschouwing
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van « de materialistische opvatting der geschiedenis a, toonende hoezelfs bij de a hervorming a gebleken heeft, dat . kapitalistische productiewijze alle bestaande maatschappelijke verhoudingen onderste boven
keert a, zegt de Spectator. — (finder den titel Een hernieuwd ,pleidooi spreekt Wynandt Francken over het . eeuwenoude vraagstuk a
van den vrijen wil, en zegt : a De hoofdkwestie... blijft deze, of
onder volkomen gelijkblijvende omstandigheden... een zekere wilsdaad
(sic!) evengoed 'had kunnen uitblijven a... Ook blijft de vraag : a of
de moraal het niet stellen kan zonder de leer van een vrijen wil. a
De schrijver meent van ja, bestrijdende een werk van Levy : Het
indetermznisme. ,-- Hof van Buren beschouwt het congres van Nijmegen als . een jaarrnarkt a, verbonden aan een kermis.
42 geeft een artikel over de dagboekmanie van Constantijn Huygens den jongere, die a ongeneselijk; keuvelziek . was. — Er wordt
het slot geleverd over het Nijmeegsch congres.

StudiEn, Jaarg. 34. — Dl. 57. — Afl. ii
H. J. Allard bespreekt het derde deel der Beat! Petri Canzsii
S.J. efiisolae et acta, waarin,,onder meer, gehandeld wordt over pogingen
tot stichting eener Jezuiten-school te Nijmegen.
H. Bolsius spreekt van den meter als eenheid van maat. Hij beschrijft
hoe Fransche geleerden over honderd jaar dien gevonden hebben, willende het 40,00o,000"c deel netnen van den omtrek der g arde, om alzoo
eene maat te hebben, niet willekeurig, maar die men altijd zou kunnen
terugvinden. En toch bleek aldra dat die maat, zoowel als elke andere,
willekeurig was, vermits later gedane, metingen van den - aardomtrek
andere uitslagen gaven. De eenheid van maat, echter was tot stand
gekomen, en in de laatste tijden heeft men de lengte van den meter met
vastheid bepaald bij middel van lichtstralen.
W. Van Nieuwenhoff laat zijne lezers kennis maken met Weltenmor gen, hooggeprezen gedicht van den oostenrijker Hlatky, die daarin,
den val der engelen in den kernel en der menschenval, in het Paradijs
dramatiseert. Dit gedicht wordt hier vergeleken met Vondel's Lucffer.
In het boekennieuws vinden wij eene vleiende beoordeeling van het_
werk des Vtaamschen Kanunniks Van Doren : Histoire de l'Eglise a
l'usage des Colleges, des Ecoles normales et des Pensionnats. Dit klasboek wordt geroemd om zijne duidelijkheid.
Ook over De Ezgendom van Frans Drijvers, werk dat in D. W. enB. door doctor Dupont werd aangeprezen, wordt met veel lof gesproken :
a Dit werkje, zoo luidt het, geeft een goed denkbeeld van de ingewikkelde
sociale qusties, de brandende quaestie van onzen tijd. De eerw. schrijver
toont een helder hoofd te bezitten en teVens een open oog voor de velerleb
nooden onzer tegenwoordige maatschappij , hij zet de ware beginselen
duidelijk utteen en stelt practische maatregelen voor ter verbetering van
den toestand. a
— Dl. 57. — Afl. 2.
F. T. handelt over a Strekking en Plan van den Hebreerbrief. a Hij
verwerpt de algemeen aangenomen indeeling, volgens welke het eerste
deel leerstellig, het tweede opwekkend zou zip. Hij betoogd cat heel de
briefopwekkend of vermanend is, en dat er dus volkomen eenheid in
heerscht.
Over de a Springprocessie te Echternach 2, deelt .G. Van Heyst
wetenswaardigheden mee, die toonen dat deze zeer oude processie, ter
eere van den H. Wrllebrordus ingesteld, niet zoo bespottelijk is als heur
naam schijnt uit te geven, maar integendeel met veel ernst en godsvi'ucht
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W. Wilde bespreekt den eersten oorlog van Nederland tegen Engeland en den inwendigen toestand der Vereenigde Provincien in dies- tijd,
vooral den strijd tusschen de Orangisten en de Staten-Generaal, deze
laatsten onder de leading van Jan De Witt.
De Gids., November Igo'.
,Van de kristallen torens, fantasie van Lours Couperus. Vat beteeplotseling begon te aardbeven de grond . ?
kent :
Het
Een koloniaal-historische dwaling door C. J. Hasselman. De
dwaling is : het willen toepassen van de \Vestersche denkbeelden
aan den Oost, zonder genoegzame kennis van de zeden en gebruiken
der kolomen. Meer inlichtingen moeten gevraagd warden aan degenen
a die de bevolking in haar dagehiksch levee hebben gadegeslagen,
die hebben geleerd zich in de begrippen van die bevolking in te
denken, dat zijn in de eerste plaats de Indische bestuursambtenaren,
inlandsche zoowel als Europeesche Schrijver zou ook willen dat
gebroken worde met het stelsel van geheimhouding van Indische adviezen. Stambelangen en Volksteelto Opmerkingen naar aanleiding
van het Nijmeegsch Congres door L. Simons. a De letterkundigre
congresses zijn te Nijmegen inderdaad dooder gebleken dan flood.
De letterkunde toch is in onze Geldersche samenkomsten heel en al
met op appel geweest... Zeer vermoedelijk zou de afstervende 19' eeuw
ook den doodsnik van deze samenkomsten mee in haar veeg genomen hebben, als niet in 1896 Dr. Jameson zijn dommen en ergerlijken
inval in de Zuid-Afrikaansche Republiek gedaan had. Schrijver besluit
dat de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen hun tijd gehad
hebben. a Hun nakomeling heet Het Algemeen Nederlandsch Congres. -- Het taal- en letterkundige gaat op in het hooger en omvattender nationale. — De staatkundzge tockomst van Rasland door
Mr. W. H. de Beaufort. Rusland toont juist dezelfde symptomen
als in Frankrijk aan te merken waren vOor de groote omwenteling
van de verleden eeuw zedelijk verval der hoogere standen en gehechtheld der burgerij aan vreemde, hier \Vestersche denkbeelden. Pobedenostzeff, de beruchte procureur-generaal bij de H. Synode, tracht
de omwenteling tegen te houden door het aanprediken der gematigheid in het uitoefenen der autocratie. Hij is vijand van het verleenen
eerier grondwet en meent dat het betel is de overleveringen van
Alexander I getrouw te bewaren. — Mr. de Beaufort denkt dat er
nu in Rusland geene omwenteling op handers is, alhoewel die symptomen waar te nemen zijn. Het Russische yolk, verdraagzaam, geduldig,
verschilt hemelbreed van het Fransche. -® Intermezzo van Marie Marx
Bet algemeen verband tusschen hersenen
Koning, lief geschetst.
en zzeleleven door Th. Ziehen. Verzen van Cateau Damme. Het
Isis stukje is bijzonder moos; van de verzen van Carel Scharttii, die
volgen, mogen we zooveel niet zeggen. Zij zijn ten grooten cieele
onverstaanbaar. — In het muzikaal overzicht heeft Viotta het c 07 er
het moderne in de muziek »,
De Katholieke Gids. November 1901.
E. H. P. J. Van den Goor wijdt eenige geestdriftige bladzijden
aan Broere, den a Hollandsche Newman », en geeft uittreksels ter
staving van zijn gezegde. Lets over het merkwaardigste schilderstub te Rome door E. H. H. J. Biegelaar. Er is spraak van de
beeltenis van den Heiland, volgens de overlevering geschilderd door
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den Evangelist St Lucas. — In Waar zijn uw bewijzen, onderzoekt
J. C. van der Loos de bewijsgronden door Frits van Raalte bijgebracht om te beweren dat op het tegenwoordig standpunt der vergelijkende taal- en volkenkunde de vraag of alle volkeren denzelfden
out sprong hebben ontkend moet beantwoord hebben; schrijver meent
dat v. Raalte zelf . na lezing van zijn beto-og, om het weinig wetenschappelijke ervan, in state gelachen heeft. — De H, Katharina
van Alexandrie, verzen. — Onlangs verscheen in Nederland de vertaling van het boek van E. H. Dr. Frank, katholiek Beierschen
priester : De rztueele Aloord. Een onhoudbare beschuldigzng. In
eene studie, waarvan hier het begin, wil Neofitus bewijzen dat de
beschuldiging met zoo van alien grond is ontbloot als Dr. Frank het
wel schrijft.
Vragen van den Dag. November IQOI.
De politzeke toestand in Zuid-Amerika door J. B. Breukelman.
De Vereenigde Staten van Noord-Amerika hebben aan de Zuid- en
Midden-Amerikaansche Staten voorgesteld ,een Congres te houden te
Mexico, om regelen voor aibitrage in berleven te ioepen. Schrijver
verwacht daar niet te veel van, daar de politieke toestand in Middenen vooral in Zuid- Amerika utterst gespannen is en de inmenging van
't Noorden in 't /widen te recht mag gevreesd ytorden. Zie maar de
houding die de gro.te Amerikaansche Republiek aanneemt ten opzichte
van het onafha,nkelijk Cuba! — In Once Voedzng verdedigt Dr. Jules
Grand het vegetarisme. Verscheidenen, die de geneeskunde als vet loren had opgegeven, heeft men meer gezond zien worden alleen
door de omhelzing van het vegetansch systeem. Niet enkel lichamelijk, maar ook zedelijk, verwacht schrijver veel van het vleeschdetven.
Het gebi Ink van vleesch leidt tot gebruik en misbruik van aikoholische dranken. meent ook dat er eene wisselwerking bestaat
tusschen de overmatige vleeschvoeding en de maar al te zeer voorkomencle dalmg van het zedelukheidspell. — Het o'itstaan van nzeuwe
plantensoorten volgens de onderzoekingen van prof. Hugo de Vries.
Lezenswaard Nederla izdsche Spreekwoorden door J. Wolthuis.
Neerlandia. Oct. 19or.
Het 26e taal: en letterkundzg - Congres. Op geen Congres is
de omgang tusschen Vlamingen, Afrikaners en Nederlanders zoo algemeen en zoo hartelijk geweest als op dat van, Nijmegen. En op geen
is zoo duidelijk gebleken wet de Congtessen der naaste toekomst
zullen beoogen... Er was eenheid in dit Congres; alles drong naar
een doel vermeerdenng van kennis, wekking van belangstelling bij
de groote schare voor toestanden en verhoudingen op Nederlandsch
taalgebied, » Te lezen : De toestand van het Nederlandsch, in Zuzd'Afrzka, rede, gehouden op bet Congies te Nijmegen door Dr. N.
Man,svelt. Op de vraag well: de toekomst is van 't Nederlandsch in
Zuid-Afrika antwoordt de Superintendent van Onderwijs in de ZuidAfrikaansche Republiek, dat volgens' hem, de toekomst aan ons is. x Wat
ook de onmiddellijke uttslag van den strijd moge zijn, in Zuid-Afrika
het ons ungevind wie ons Nrinde is .... De band tusschen beide
natién (Zuid-Afrikaansche Republieken en Nederland) is inniger en
sterker geworden. Maar hij wenscht' de vereenvoudiging der Nederlandsche schrijftaal op zulk een wijze, dat die gestereotypeerde vormen
van een voorbijgaan verleden niet langer de toekomst onzer schoone
en rijke taal in den weg staan en de Afrikaansche jeugd en jongelingschap niet langer afgeschrikt en afgestooteu worden door vormen,
die tot het wezen der zaak toch zoo weinig toedoen. »
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Ons Tijdschrift. N r IX 1901.
Wijlen president Mac Kznley wordt herdacht ; daarna eenige woorden gewijd aan president Roosevelt. — Lezenswaarde bijzonderheden
over president Steyn van den Oranje Vrijstaat.
Cosmos. September 1901.
In dit nummer aan te merken twee bijdtagen Nan Georges Daniel;
de eerste over eon vlugschrift Comine gzzoi Napoleon n'a yanzais existe-,
verschenen te Parijs mond 1834 en toegeschreven aan Alfred Assolant,
die eons geestig zwanzen wilde; de andere over het Heilsleger. Schrijver
looft de sociale working van het heilsleger. . Voici le nombre de leurs
fondations burnanitaites : I i refuges pour ptisonmers libetês, 9t maiscns
de relvement pour les femmes tombees dans le vice ou la prostitution ; 158 asiles de nuit et cuisines populaires, 37 bureaux de placement gfatuii, Co ateliers de travail, I I colonies agricoles, 17 orpheboats, 39 liOpitaux, maternitês etc , 121 postes de secours... Pour
firm-, on mot prononce en assemblée publique par l'illustre homme
d'etat Mr. Gladstone. u< Je dis battlement n'y a aucune societe
Bans ce pays qui, dans les questions humamtaires et dans celles ayant
trait au ielêvement des criminels, nit fait oeuvre plus utile que l'armêe
du salut.
In ha Nederland3che letterkundig byblad van e Cosmos » September-October 1901, bijzonder aan to merken de verzen van Marie
Marx-Ironing.

Limburg's Jaarboek, VII, aflev, 1 en 2.
Deze uitgave, eene vrucht van het provinciaal genootschap
burg-, gewijd aan kunst en wetenschappen, zet bare loopbaan regelrnatig en ernstig 'tow.. De beide afleveiingen welke wij in de laatste
maanden ontvingen, bevatten ten eerste eene studie van den secretaris
des genootscliaps den beer A. F. van Beurden over Charles de Quay,
een kapitein der grenadiers van de keizerlijke wacht onder Napoleon I.
Deze mededeelingen zijn belangrijk, dewijl zij gegrond zijn
onuitgegeven brieven. Wij vinden er een aantal onbekende bijzonderheden in en een uitvoerig alphabetisch register maakt het gebruik
daarvan zeer gemakkelijk. De ijverige secietaris deelt bier ook een
aantal belangrijke schepenzegels uit Roermo-,-1, met afbeeldingen, mede.
De tweede aflevering bevat eene studie can den gemeente-archivans te Maastticht, over den toestand van het katholictsine te Maastricht
in 1638 eene meikwaardige bijdrage voor g,odsdienst en zedegeschiedems deer oorlogzuchtige dagen. — Dr. jos. Schrijnen beschrijft folkloiistisch a de Sint fans iliznize. De beer Hoens geeft spreekwoorden
en spreekwgzen. — Ft. Seg, rs schrijft vriendeluke gedichten. Dorren
lever t eene Bydrage tot de geschiedenis der verhouding van het hertogdonz Limburg, tot den Duds-then Bond in 18o0 zoo'.eel.
De beer Ariaans Levert eene geschiedenis der St. Willibrordskapel te Geysteren die nog vervolgd zal worden.
De lezer ziet dat einst en afwisseling het bock versieren. Proficiat !
Der Katholik.

October 1901,
Dze lithurg-zsche Verehrung des heiligen Bzschofs illartinzts
von Tours in de Ehemaligen metroNlztankirche zu Mainz. — In
dit vervolg worden onderzocht de eigenlijke lithurgische zangen en
gebeden, op Martinus' feestdag in gebruik.
2. Die Poena Senus, door D r G. Gutberlet.
Dat er in de hel zinnehike pijnen bestaan, is buiten kijf; doch
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de vraag blijft hoe eerie onstoffelijke ziel, van haar lichaam gescheiden, sensueele straffen kan ondergaan? Want ,aan eenen zinnebeeldigen uitleg valt er niet te denken. In dit eerste deel zijner verhandeling,
houdt de schrijver zich enkel op met het aanhalen en bespreken der
verklaringen, aangeprezen door S. Thomas, Suarez, Lessius, Smid,
Schell en anderen.
3. Die Vaticanischen Grotten (hun ontstaan en bijzonderSte
gedenkteekens), vervolg,' door Carl Maria Kaufmann.
4. Rudolf Naaman, ein Niederdeutscher Franciscaner des i6 Jahrhunderts, door N. Paulus.
5. Altes und neues vom Primat des H. Petrus. Petrus' voorrang, onder de apostelen, 'bevestigd door hervonden werken van heidenen, uit de eerste christeneeuwen. (Wordt voortgezet.)
6. 1st die katholische moraltheologie Reformbediirftig? door
Aug. Muller. Zelfs door zeer bevoegde zedenkundigen, als Paul Keppler,
Koch en A., wordt welleens beweerd dat, de katholieke theologische
zedenleer met de ontwikkeling van onzen tijd geenen gelijken tred
zou hebben gehouden menige hedendaagsche zedenvraagstukken
over het \ hoofd hebben gezien, dat - zij zich daarbij te veel inlaat met
casuistik en ) van den louter wetenschappelijken weg' afwijkt, zoodat
« in materielle wie formeller hinsicht die heutige moraltheologie masse
als ruckstandig bezeichnet werden Daartegen komt schrijver regelrecht op :
a) Dat de theologische zedenleer Kant of Nietzsche niet hebbe
gevolgd? Goddank! Om het bestrijden zelfs dezer stelsels heeft
zich niet de godgeleerdheid, maar de wijsbegeerte, te bekommeren.
b) Alle vraagstukken van staathuishoudkunde en rechtsleer, door
de tegenwoordige tijden opgeworpen, zijn door de beroemdste meesters
onzer huidige zedenleer grondig besprOken. (Slot volgt.)
Das litterarisciie Echo. 15 Okt. 1901. Walther Wolff weet
ons te zeggen hoe de geestelijke er uitziet in de moderne Duitsche
letterkunde, vooral zooals hij geschilderd wordt in Der Pfarrer von
Breitendorf (1893) van W. von Polenz, in Die Bergpredigt (1889)
van Max Kretzer en in' Lukas Heland (1897) van Ernst Kilchner.
Doorgaans komt de geestelijke er zeer kaal van af. Gelukkig is er
tot hiee toe nog enkel spraak van niet-katholieke geestelijken. Hoe
de kathol. priester voorgesteld wordt, zal ons een latere aflevering
meedeelen. Alexius Benedek, zoo schrijft Dr. Bela Lazar, « is
een fijne verteller, die wel van geen grdote vraagstukken wordt geplaagd,
maar des te dieper in de kleine kijkt en met zijn haarfijne gemoedsontledingen tot het hart spreekt. Hij is een gevoelsmensch, geen verstandsmensch. >>
Gerechtigkeit : sociale novelle, ontleend aan de
Friihjahrblumen van Johannes Schlaf.
Voorts-luimige verzen, getrokken uit Aus dem Lande der Liebe van Rudolf Presber.
— I Nov. 7901.
Wo stehen wir? vraagt 0. J. Bierbaum. Daarop antwoordt Fritz
Lienhard a Die deutsche Litteratur des verflossenen Jabrzehnts hat
mit dem matten Epigonentum aus partilularistischer und nachsiebziger Zeit der That gebrochen ; wir sind durch sie in die gesamteuropaische Litteratur und Geistesbewegung emporgehoben worden ;
wir haben durch, sie Fiihlung erhalten mit den Interessen der Zeit
(soziale Frage, Frauenfrage, Eheproblem); wir haben eine mehr sinnliche, verds,elte, plastische Technik durch sie ausgebildet
das sind
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vier stattliche Punkte-Aber einen nemen Geist? Den haben wir Deutschen
des fin de siècle in das europaische Konzert nicht hineinzutragen
gewuszt. a Dit zullen we maar kunnen, indien we terugkeeren tot
het oud Duitsch idealisme, en dit idealisme weten te kleeden in nieuwe
vormen en in een taal die weerklank vindt in het hart van ons yolk
zooals het thans is. — Walther Wolf onderhoudt ons ook hier nog
over den Geestelijki in de moderne letterkunde. Hij onderzoekt hoe,
volgens romans van Wildenbruch, Anzengruber, Wolzogeii, -Salburg
en anderen; hoe, zeg ik, de katholieke geestelijke zich aanstelt 't zij
tegenover 't vrouwelijk geslacht, 't zij tegenover de vraagstukken van
den nieuwen tijd, hoe dezelfde geestelijke er uitziet in . Rome a van
Zola... Vermits al die menschen thuis zijn in pastorijen en bisschoppelijke paleizen, zullen de door hen geleVerde portretten wel natuurgetrouw zijn ! — Tristandichtungen van Dr. W. Golther, en _Aidafforsche Litteratur van Max Ewert zijn bibliographische artikels.
Annalen des histor. Ver. fr. d. Niederrhein 62 en 63 met
Beiheft over Guhk. Oorkonden betreffende s. titreon en S. Christoffel,
Maria im Capitol en Gross. S. Martin. Id. van S. Severin foorkonden en acten). Idem van S. Maria in Lyskirchen, S. Apostelen en
S. Peter. Alles uit de itr tot de 17 e eeuw. ®- 64 De finanti6n van
het aartsbisdom Keulen in 1584-88 die toenmaals zeer misselijk stonden, ten gevolge der oorlogen, door Ruétz. — Schroeder, Etne Vertheidigung des Eummimsage, in betrekking tot de Romeinsche rhetorschool te Cleve. --® Redlich, Altenberg. — Litteratur van 1899.
Etudes des Peres de la Compagnie de Jesus. 5 Octob. 1901.
Pierre Bliard : De eerste gebeurtems van het openbaar leven
van Kardinaal Dubois : zijne tusschenkomst in het verdrag van den
Haag, in 1717. G. Longhaye geeft het leven der Fransche schrijfster George Sand, en toont hoe zij gevallen is. J. de la Servière :
Het betwiste vraagstuk van den eed van onderdanigheid in Engeland.
Jacob I wilde de Katholieken dwingen eenen eed of te leggen,
waarin zij aan den Paus het recht ontkenden, de ondeidaden van
hunne gehoorzaamheid jegens den vorst te ontkenden. Verdeeldheid
tusschen de Engelsche Katholieken : het kleinste gedeelte, den gevangen
aartspriester Blackwell volgende, hielden den eed voor geoorloofd,
ondanks de veroordeeling door Paus Paulus V. De eed bleef een
wapen tegen de Katholieken tot in 1778. Paul Dudon : Liberalen
en Vrijheid. Barante. Barante bevocht eerst de priesters, maar verstood later den weldoenden invloed van den Godsdienst. Jerome
Tobar : Briefwisseling nit China. — Belangrijke bevelschriften over
de veranderingen in 's rijks bestuur. Omzendbrief van den Minister
van Rechtswezen over het toepassen der vervolgingswet.
- 20 Oct. 2901.
Alfred Randu : Wat is nu de plicht der Fransche Katholieken? — Geene begoocheling weer over den toestand : de vrijmetselaars hebben het niet op eene staatspartij, het Clericalismus, gemunt,
maar op den Godsdienst. — Bidden en afwachten is met genoeg,
op eenen staatsaanslag valt niet te rekenen. Daarom . t° met het
Algemeen Stemrecht vooruit, en Republikaan zijn ; Frankrijk immers
wil republiek blijven; 2° als programma alleen nemen : « Viijheid,
verdraagzaamheid, en eigendom; en vooral, hand in hand gaan me t
al de vrienden der vrijheid, of zij Katholiek zijn of niet, en Frankrijk
in 2 kampen verdeelen ; dat der verdedigers, en dat der verdrukkers
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van de vrijheid. De vrijmetselaars alleen uit orizen bond weren. Victor
Delaporte : Dichters en gedichten. Bespreekt een tiental pas verschenen stukken waaronder (c La Flandre », van M. L. Bocquet.
J. Bainvel : Het gedacht van het bovennatuurliike. Bepaling van
het gedacht en geschiedenis : in het H. Evangelie, bij de Apostelen,
eerste Kristenen, HH. Vaders, Scholastieken, Descartes en de Ontologisten. Michel Jullien : Op zoek naar Tabenna en de andere kloosters
door St Pacomius gesticht. _H. Che'rot : Het verval van Keizerrijk,
volgeris bet werk van Pieter de la G-oice. Brief van Mgr. de Cabneres
en van H. de Gailhard-Bancel, aan de Provincialen der Jezuiten.
Quinzaine. 1 r octobre 1901.
totez : Andre Chenzer. — Pisani . Les Missions protestantes
au XIX' siewle. Dit artikel, dat reeds in andere afleveringen begonnen is,
besluit dat de protestantsche missien in vollen bloei zijn. Zij werven
jaarlijks 125000 lieden aan. En al zijn zij nog verre den voorspoed der
katholieke missien te bereiken, loch _moet men trachten eenen grooteren afstand tusschen de waarheid en de dwalii4, , te 4etten. — 0. de
Treville : Les souvenirs d'une relzgzeuse. — V. Ermoni ; L'Etude
de la Religion et ses Met/lodes. ' Men kan den Godsdienst door de
geschiedenis of redeneering verdedigen. Ermoni wil dat men de twee
middelen gelijkertijds gebruike. De geschiedenis is noodzakelijk, niet
alleen om de waarheden van ons Geloof te doen verstaan, maar nog,
om diezelfde waarheden beter te kunnen nagaan en doorgronden. En
dan nog om vele bepalingen of beslissingen der kerkvergaderingen te
begrijpen, is het nocdig de historische onistandigheden te kennen welke
deze beslissingen genoodzaakt hebben.
Schiijver meent dat de Duitschers en de Noordsche volkeren
zich door de geschiedenis beter laten overtuigen ; bij de Fransche en
Latijnsche volkeren integendeel past de redeneering best.
— 16 octobie.
E. Ruel : Les Essais de 11,fontaigne envisage's comme une oeuvre
d'Art. De schrijver laat zien hoe in dit boek de schikking of orde met de
natuurlijkheid gepaard gaat. J. Jorgensen : A propos de I' « Inferno » de
Strindberg. Het Inferno » laat vermoeden dat de protestantsche schrijver
Strindberg, tot het katolicismus wil terugkeeren. Jorgensen maakt dan
eene zeer ' belangnike vergelijking tusschen dit boek en de laatste
boeken yarn Huismans. H. Pinon : Au dela du Code , civil. De
strekking in de Rechten was over eene eeuw individualistisch ' en de
wetten met hunnen Codex waren onveranderlijk. Sedert dien zijn de
gedachten hunnen gang gegaan en op onze dagen is _er eene tegenwerking gekomen, aie met den Codex niet meer over de baan kan.
Wat dan gedaan? Pinon, die bier de rneening weergeeft uitgedrukt
door M. Geny, in zijn « Methode d'interpretation et sources en droit
prive et positif » antwoordt dat men verder dan den Codex moet
zien en hem zoo zelf in eene ontwikkeling moet doen treden.
L. Colin : Le Suffrage universal, sa Riforme, son Organisation
normale.' Colin toorrt hoe vOor 30 jaar Lasserre in zijn ernstig boek
met den opgegeven titel, de politieke mannen met de grootste scherpzinnigheid waarschuwde over het gedrag dat zij heden moeten houden. P. Bonne,
: Pense'es et fragments inedits de Charles Perault.
Abbe P. L'Ebraly ; Les sanatorzas populaires et les moyens d'orgareiser la lutte contre la toberculose.

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN.

555

The Dublin Review. October 1901.
Ktznunnzk Gore en het H. Sakrament des Au/oars door H. I.
D. Ryder.
Angelique Arnaud door B. de Courson. Het eerste deel van het
leven der vermaarde abdis van Port-Royal wordt bier in 't kort weergegeven naar het pas verschenen boek van R. Moulaur.
De Wysbegeerte van den Godsdzenst door Fr. Orvelling.
Daar het dogma op twee criteria kan steunen gezag of bewijs,
toont de schrijver hoe noodzakelijk het is eenen intellectueelen grondslag voor het geloof te hebben. Dien vindt men in eene ware kennis
van Gods bestaan en hoedanigheden : hier wordt de strijd niet enkel
geleverd tusschen geloovigen en ongeloovigen, maar ook tusschen protestanten en katholieken, want van eene juiste leer over de Godheid
hangt alles af. Welnu om die op te bouwen, heeft men twee mid.
delen gebruikt : Hegel heeft zijnen Algod verzonnen, die slechts eene
nevelachtige veronderstelling is, welke de schijnbare tegenstrijdigheid
van het wezen en bet niet-wezen uitlegt. De H. Thomas van Aquino
integendeel redeneert a posteriori, en trekt uit het beschouwen dezer
vergankelijke wereld bet besluit dat er daarboven. een Opperwezen
bestaat, noodzakelijk en oneindig : zoo lost in het eerste deel
zijner Summa Theologica de H. kerkleeraar het dringend vraagstuk
op, dat alle godsdienstige navorschingen voorafgaat.
Grzsar's Rome en de Pausen » door T. B. S. Cannel.
1?elzkzenèn van engelsche Martelaren door Dom B. Camrn 0. S. B.
Dr. H. Kent eindigt zijne studie over De katholzeke letterkunde
in de laaiste eeuw. In Hongarie vangt zij aan met eene opwekking
van den nationalen geest, welke zich door den bloei eener katholieke en romantische poezie veropenbaart. VOrOsmarty dicht het Szozat
of nationaal vrijheidslied der Magyaren. De benediktijnsche monnik
Cruczor wakkert de strijders voor de onafhankelijkheid in zijnen hevigen
dichtbundel Riado aan ® Stillere tijden hebben de groote historische werken van Kard. Vaszari en Dr. W. Fraknoi voortgebracht.
Het pesthsche tijdschrift Katholikus Szemte is een bewijs der steeds
aanhoudende kracht van de katholieke letterkunde.
In Poolland dienen, om die daar ook vast te stellen, slechts
twee namen aangehaald te worden Mickiewickz, de romantische dichter,
die den heiligen strijd voor Vaderland en Godsdienst bezong, — en
Henryk Sienkiewickz, wiens Quo Vadzs? de gansche wereld door
bekend is.
In Bohemen hebben de katholieke hoogleeraars van Praag verdienstelijke commentarissen van het Oude Testament uitgegeven.
Armenie heeft ook zijne lettervruchten in de XIX ,' eeuw gehad : de
Armenische monniken van het eiland San.-Lazaro bij Venetiê, hebben
nude kcrkelijke boeken van bun land in het licht gebracht. — De
Iersche et Amerikaansche letterkunde, voor zooveel zij van de Engelache moet onderscheiden worden, biedt ons ook merkweerdige katholieke voortbreng,els aan.
Tot besluit, erkent Dr. Kent dat de katholieke letteikunde der
verloopene eeuw y our die der roemrijkste tijdperken van christen
bloei met moet onderdoen.
Rivista internazionale di scienze sociale. Rome, September 19ot.
Provvedimentt soczalz poitolari door Toni°lo. Vervolg van het
artikel in het vorige nummer. De arbeidende klassen der 19 de eeuw
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hadden allerlei wederwaardigheden te verduren. Daaruit ontstond eerst
de gedachte eener hervorming van het arbeidskontrakt en eener nieuwe
gedragslijn der hoogere klassen ten voordeele van den werkman. Doch
het bijzonderste uitwerksel daarvan was het ontwaken van het standsbewustzijn (coscienza di classe) en de bijgaande krachtinspanning om
dit begrip in eene organieke sociale daad te verwezenlijken. Dit eigenaardig psychologisch feit gaf aan het bandelooze proletariaat een nieuwen
geest van sterke iririchting, die men kan bepalen : het menigmaal
herdachte, diep gevoelde en werkende begrip waardoor de menigte zich
geroepen acht om een sterk en eigen deel, met bijzondere werking,
in de maatschappij uit te maken, en meent het recht en de macht
te bezitten om dit gedacht te verwezenlijken.
Verscheidene faktoren waren oorzaak van het ontstaan van dit
standsbewustzijn, voorteeken der toekomende onafhankelijkheid der
werkende klas :
1° het hevige en langdurige lijden van velen dat natuurlijk de
begeerte deed ontkiemen, daaraan te ontsnappen ;
2° hielpen daartoe mede het inrichten en uitbreiden door alle
scholen (socialisten, liberalen, katholieken) van maatschappijen van vooruitzicht voor den werkman ;
3° die klassengeest vondt zijn oprecht begrip in de sociale werking der katholieken naar den geest van 't Evangelie... Wij tellers
thans 4,000,000 katholieken die in Europa en Amerika, in maatschappijen ingericht, doeleindig streven voor het ontslaven van den werkman
onder het vaandel der kristene demokratie door Leo XIII opgeheven.
I « trusts » agli stall Uniti door P. G.
Men weet dat de Vereenigde Staten bet land zijn der trusts.
Die machtige vereenigingen worden door geene wettelijke bepalingen
belemmerd. Daar iedere trust het monopoliurn bezit van een verbrurksartikel, kan hij zijne macht bewerkstelligen ten voordeele van den
verbruiker, maar hij maakt er soms ook misbruik van en de Europeesche markten ondergaan immer den invloed der Amerikaansche
geldwinnaars.
Ii « 'dies lice » , et l'innologia ascetica nel secolo decimo terse
door F. Ermini.
Studie over eenige ongekende Latijnsche hymnen der 13 de eeuw.
Volgt een belangrijk 7ydscizrzyten en boekenoverzicht.

La Lectura. Madrid. Septembre (1901.
Espanoles e Irlandeses , par M. Hume. De schrijver vergelijkt den
toestand van Ierland en Spanje, beiden eenmaal bloeiend en thans
vervallen. Doch terwijl Ierland zijne onafhankelijkheid verloor en door
ELIO-land werd verdrukt en verarmd, bleef Spanje, gelukkiger, zijn
vrij bestaan bewaren.
Clarzn; notas voor eene karakterstudie, door F. Navarro y
Ledesma.
Eenige zinsneden : « het stilzwijgen in Spanje is een eerbiedig
huldebewris aan de groote mannen; Menendez y Pelayo, Ramon y
Cajal zijn twee onzer meest invloedhebbende geleerden ; niemand
spreekt nosh schrijft er een woord over ! ! » De schrijver klaagt nogmaals over eenen toestand dien wij vroeger reeds in Dietsche Warande
aanteekenden « wij zijn afgedaald tot den uitersten graad der verstandelijke politieke, sociale, letterkundige onbeduidendheid... Zulken toestand vindt men nergens weder in Europa. Konden de Spanjaards
uit die herhaalde klachten nut trekken en zich aan, 't werk stellen
m>

om hunnen ouden roem herop te beuren.
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En el porth, novelle van Jose Novales ; eenvoudig maar ingrijpend verteld.
Una escursion al valle de El Paular, par G. de la Espada.
Onbeduidend.
La evoluczon del teatro Catalan, par R. D. Peres.
De dogmatiseerende theater van Ibsen vindt ook in het bij uitstek
poetische Spanje zijne volgelingen en bewonderaars. Guimera deed de
strekking van Ibsen kennen. Een nieuwe schrijver Ignacio Iglesias,
volgt nog getrouwer Ibsen's voetstappen. De nieuwe sociale en godsdienstige gedachten vervullen zijnen geest hervormen zijn tooneel
in een strijdwapen. K Word hij niet immer door het publiek toegejuicht, zijne strekking is toch opmerkenswaardig en toont eene levensvolle studie der Catalaansche letterkunde, die alhoewel eene gewestspraak, op de hoogte blijft der nieuwere richtingen door de ‘reemde
letterkunden ingeslagen. — Zou het wel immer een teeken van vooruitgang zijn de vreemde literatures in al hunne nieuwigheden na to
volgen
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Koninklijke Akademie. Zittzn,o, van 1-4 October. VDordracht
van B. H. C. K. Van der Wyck over het a idealisme » van wijlen
S. Hoekstra.

Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding te Antwerpen. De 4' jaargang van dit hooger onderwijs voor 't y olk is begonnen.
Dat er nutty; werk tot hiertoe wend verricht blijkt hieruit dat, in
de drie verloopen _J aren, 30 openbare koStelooze vom drachten en 3 leergangen van 6 lessen elk werden. Een en dertig verbandelingen over alle punten van \Vetenschap werden, aan 25 centiemen
't stuk, uitgegeven.
De werkzaamheden van het nieuwe jaar zullen hoofdzakelijk bestaan
in 8 voordrachten en 6 leergangen van, elk 6 lessen.
Onder de voordrachten stippen wij als bijzonder belangiijk voor
onze lezers deze aan van E. H. Vetheyen, gehouden den io November II. over De 3:1;)dernen in Onze Letterkund ; en onder de leergangen deze van E. H. Dr. Laenen over Vlaanderen in het beg-ui
der XIVe eeuw en de strijd tegen Philips den Schoone (Gulden
Sporenslag) (op woensdag 13' November 11. en volgende woensdagen)
alsmede den leergang van M. BaeteS Onze Vlaamsche Schaderschool, met wandellessen in het Museum. Wanneer volgen onze
vrienden uit de andere steden van Vlaanderen Antwerpen na ?

Driejaarlijksche prijskamp voor tooneelletterkunde. Den
13' Oct. jl. verscheen in 't Staatsblad het verslag van Gust.–Segers
over den driejaarlykschen wedstrijd voor tooneelletterkunde.
Het afgeloopen tijdperk wordt vruchtbaar geheeten. Een algemeene
eigenschap, die de schrijvers tot eer strekt, is de zedelijkheid. Nochtans begint mien langs om meer te begrijpen dat de leerende strekking, die ons letterkunde doorgaans kenmerkt van Maerlant af, een
toozneelstuk tot geen sermoen, maken mag. a Het tooneel ‘ is kunst, en
moet kunst- en schoonheidsgenot verschaffen... 't Is de school niet,
maar _het zou de b,ndgenoote der school moeten zijn.
Over 't algemeen werken ons tooneelschrijvers te gauw; de sto
wordt of lichtzinnig gekozen of nalatig verwerkt. Onze jongeren ver
trouwen te veel op a inspiratie ». Er is gebrek aan studie. In plaatg
van in de weield der menschen en bij de groote meesters te leer te
gaan, vergaapt men zich nog immer aan 't hedendaagsche Frankrijk.
't Valt echter te erkennen dat de invloed van de Fransche spectakelstukken veeleer af- dan toeneemt,
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Dan stelt de H. Segers de groote Duitsche, Engelscbe, Fransche
en Spaansche meeslers onze schrijvers ten voorbeeld, zonder natuurlijk zijn Vondel te vergeten; vooral om zich in de tooneeltaal te
volmaken, die bij onS nog zooveel aan karakter en natuurlijkheid te
wenschen overlaat, weet hij gees beteren raad dan de studie van Vondel.
Op 't - volhouden van de karakters, op de logiek in de gebeurtenissen, op 't leven in de handeling is er ook nog al af te dingen.
Om dat alles te verhelpen cfr. Shakespeare, en Vondel e zijn evenknie a.
< In het drama en in het tooneelspel is men over 't algemeen
beter geslaagd dan in 't blijspel. a Nochtans mogen e De Gedachtenlezer a van Lievevrouw-Coopman en Pol Anri, e Zijn laatste Wil a
-en e De Pickpocket > van E. Roeland, a De Gekozene des Volks .
Nan Bruylants goede blijspelen heeten.
Met recht wordt < Het Witte Boek a van Wattez, hoe verdien-stelijk ook in letterkundig opzicht, als tooneelwerk zwak geoordeeld.
Scheltjens behaalt grooten lof om zijn onmiskenbare tooneelgaven
in e De Wildstroopers a en a De Leemkruier a, maar komt er niet
van af zonder 't verwijt van jacht op 't brutale in handeling en taal.
Hoovaardigheid a en bijzonder a De Ziel des Volks a van
J. Btuylants zijn verdienstelijke stukken. Eervolle melding ook aan
a De Groeve a van Roeland om het natuurlijke in de toestanden 'g
maar de tendenz van het stuk heeft kwalijk op de karakters gewerkt.
Raf. Verlaulst heeft zich met zijn opera a De Kinderen der Zee a
ook gunstig onderscheiden. 't Is dramatisch en kleurig ; maar op enkele
plaatsen ietwat langdradig en minder verzorgd.
a Betere Tijden a van Slock steekt . Siddhartha a naar , de kroon.
't Is alleszins puik werk. De karakters zijn waar, en de toestanden
, dramatisch en menschelijk. De handeling gaat goed vooruit; de bandeling stijgt van 't begin tot het einde. Toch maakt de jury met
3 stemmen tegen 2 de HU. T. en D. Minnaert tot gunstelingen van
de fortuin met hun a Siddhartha .. e Het stuk behandelt de legende
van Boedha, die het hof en zijn jonge vrouw verlaat, om een leven
van boetvaardigheid en versterving te leiden, en een nieuwe leer te
,prediken. a a Siddhartha . zal wel niet gansch ootspronkelijk zijn ; 't is
-ook minder dramatisch en gerekter dan a Betere Tijden a. Maar e om
de schoonheid der karakters, de pracht der taal, den adel der gevoelens, de verhevenheid der strekking en de majesteit der behandelde
zaken . wordt het, zoo met den algeheelen prijs, dan toch woo fr.
waardig geacht.

Zuid-Nederlandsche maatschappij van taalkunde. Zitting
-van October. De heeren de Cock en Jacobs brachten een versiag ter
tafel met eene gunstige beoordeeling van het werk van E. h. A. Van
Eisen, Westbrabantsch Iclioticon. E. h. Muylderrnans hield eene wel-
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doordachte voordracht over de noodzakelijkheid van het onderwijs
den godsdienst op de scholen. Men zal trachten beide werken in 't licht
te doen verschijnen.

Toonkunst. — In den Guide musical nr 12 wordt met documenten
bewezen, dat het niet de moeite waard was Rich. Wagner zijn halve
leven lang uit Duitschland te verbannen voor zijne deelneming aan
den opstand te Dresden in 1849, want dat zijne medewerking bijna
gelijk nul is te achten.

Pougin heeft een werk uitgegev-en Jean Jacques Rousseau musi
cien (Paris, Fischbacher), in 't licht stellende la presomption de
Rousseau, l'etonnante opinion qu'il avait de ses talents de compositeur. Hij meent best bij den beroemden Rameau vergeleken te kunnen
worden.

De zoogenaamde Prix de Rome voor een toondicht op tekst
(6Edzpe a Colonne) is behaald door Adolphe Biarent van Francslez-Gosselies. Louis Delune van Charleroi, verkreeg den tweeden prijs.
Voor Biaient stemden vier der zeven beoordeelaars, voor Delune alien.

Dr. J. De Jong schrijft in Onze Eeuw, bl. 956, vlgg. een sierlijk
artikel over den toondichter t Lortzing, beschrijft de voortreffelijkheden
zijner werken en wenscht hem een sprekender plaats in onze schouwburgen. Te Berlijn wint hij aan gebied. Daaraan sluit De Jong eene
kritiek der al te veelvuldige « Muziekfeesten

Kon. VI,. Academie. — Zitting van 20 November. Op voorster
van den heer De Ceuleneer zal er nog aangedrongen worden bij het
Ministerie cm geene Vlaamsch-onkundige leeraars te benoemen in hetGen tsch Conser vatorium
Kanunnik Muyldermans leest een opstel over pater Franciscus
Costerus van Mechelen (i6' eeuw), D r Prof. de Vreese dra qgt de levensschets vcor van M. J. A. G. Campbell, afgestorven eereltd, en Mr. A.
Prayon-van Zuylen die van wijlen Baron de Maere d'Aertrycke, in leven
werkend lid der Academie.
De eerw. heer Dr Claeys biedt met een waardeerend wocrd de
derde omgewerkte uitgave aan van Dertienlinden van Weber, overgedicht door Kanunnik Eug. De Lepeleer.
In vervanging van den beer Th. Coopman, uittredenden'bestuurder,
wordt de heer Obrie bestuurder gekozen voor 1902, en in vervanging
van den beer Obrie, tot onderbestuurder, de heer J. Van D roogenbroeck
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Van de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie
is verschenen all. 7 met de lezingen, de opgave der prijsvragen en de
bibliographische aanteekeningen.

Davids-Fonds. — Den 17 Sept. hield de afdeeling Zele feest met
klank en zang en eene voordracht over Mongohe door den eerw. heer
E. Rubbens, missionaris in Azia. Den 7 Oct. werd eene tooneelopvoering aan hare leden aangeboden.
— Den i8 November vierde de Gentsche afdeeling met zang en
muziek de plechtige prijsuitdeeling aan de leerlingen bekroond in haren
jaarlijkschen kampstrijd.
De heeren Hullebroeck, Uyttenhove, Drubbel, De Vos, Juffr. Maes
en bet beroemd gemengd koor A Capella verrukten het talrijk en
uitgelezen publiek, dezen door hun meesterlijk spel op piano, haimonium
en viool, genen door hun talentvollen zang.
De heer E. Viiebergh, advocaat te Leuven en secretaris van de
redactie Dzetsche Warande en Belfort, had wel op zich willen nemen
het woord te voeren en genoot den besten bijval.
Spreker handelde over Meer .Ideaal, 't is te zeggen : hij ont.
wikkelde den wensch dat onze jonge letterkundigen en de jeugd in
t algemeen, zich meer boven het stoffelijke zouden verheffen en zich
vooral zouden losmaken van bet ongezond realisme en van de vereering
der fataliteit, uit Rusland en Duitschland, langs Noord-Nederland, naar
hier overgekomen._
Ooze jongere letterkunde, zegde hij onder andere, ondergaat, bewust
of onbewust, den invloed der denkbeelden van den Duitschen schrijver
Nietzsche, die de kunst voorstelt als bestaande niet voor het yolk, maar
om zich zelve en haar daardoor ontslaat van alle verplichting het goede
van andeien te betrachten. Die school betracht enkel de verheerlijking
van eenige uitgelezenen welke zij Uberrnenschen noemt en welke,
volgens haar, gemaakt zijn om de massa, niet te verlichten en te vetbeteren, maar te beheerschen.
M. Vliebergh bestreed ook in krachtige woorden het nieuwmodisch
realisme dat sommigen onzer jonge schrijvers in Frankrijk en Holland
gaan leeren en dat zich verspreidt in het vertoonen van walgelijkheden.
Zij vergeten zegde hij zeer krachtig dat er in den landbouw wel
meststoffen noodig zijn, maar dat ze best bewaard Worden in overdekte
mestputten; dat er wooden zijn welke de geneesheer zorgvuldig moet
zuiveren en verbinden, maar dat liij zulks niet op de markt doet maar
n de ziekenkamer.

Tot de opvoeders der jeugd zegde hij : kweekt idealisten, geeft ons
jongens met ideaal, die daar niet, met de oogen neergeslagen, met den
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voet in het zand staan te roeren om te zien of er geen cent zal te
voorschijn komen, maar jongens die omhoog kunnen zien, die in de zon
durven kijken en in geestdnft komen voor een edel denkbeeld.

In de maand October,. de beroemde geschiedenis- en genre_
-1-.
schilder Luis Alvarez, met Pradilla en Villegas de voornaamste Spaansche kunstenaar. -- Charles Ledresseur, hoogleeraar te Leuven,
schrijver van vele werken over ontleedkunde en gezondheidsleer.
Luiksche folklorist, die vele wetenswaardigheden over
—AugstHoek,
zone stad en dezer omstreken verzameld en te boek gebtacht heeft. —
D r Edm. Joerg, Beiersche katholieke staatsman en historicus van
grooten imam. HI] was hoofdopsteller van Ilistorisch-pohtische Bldtter;
hij schreef onder andere eene geschiedenis van het protestantisine in
Duitschland en eene andere der Duitsche politieke sociale partijen. Hij
was geboren in 1819. — Mgr. Brow nlon, biaschop van Clifton,
schrijver van Hoe en waaronz ben ik katnoliek geworden, Tien jaren in
de Aglikaansche geestelzikheid, Roads to Rome (De wegen die naar Rome
leiden). — F. M. van den Bender, gepensionneerde kapitein der
ruiterij, een der beste oudheidskundigen van Gent, voornamelijk te
huis is al wat de erven en de oude familien der stad betreft. Hij
gaf zijne uitgebreide kennissen ten beste in den Oudheidkundigen kring,
in den Messager des sciences en in andere bladen en tijdschnften. Hij was
77 jaar oud.

A********Att.
DE JAARLIJKSCHE BEDEVAARTEN
NAAR MEKKA
UIT DE NEDERLANDSCH-INDISCHE ICOLONIRN.

venal waar de in het Arabisch geschreven
wetgeleerde boeken worden gelezen en begrepen, zal men den Islam steeds vinden heerschen in al zijn gestrengheid en tot in de verst
getrokken consequentien ; overal waar die boeken
in het belang van het algemeen zijn geexcerpeerd,
omgewerkt en vertaald, zal de Islam telkens een
nieuwen prikkel noodig hebben, om het bloed
door al zijn aderen te doen stroornen. Die prikkel
wordt gevonden in de bedevaart naar Mekka, van
waar steeds nieuwe levenskrachten naar de meest
verwijderde oorden van het Oosten gevoerd worden.
Het heilige land der Mohammedanen is niet alleen
in lien zin de bakermat van den Islam, dat de
Profeet daar is geboren en opgegroeid, maar ook
dat het door middel van de bedevaart de grond is,
waaruit voor bijna elk mohamrnedaansch land de
leer van Mohammed is voortgesproten en groat
geworden. Dit nu aan te toonen, voor zoo ver het
den Indischen archipel betreft, zal het juiste standpunt aanwijzen, waarop men zich bij het beoordeelen van het belang der bedevaart voor onze Indische gewesten plaatsen moet.
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Het aantal Nederlandsch-Indische Mekkagangers,
dat zich bij ons consulaat te Djeddah in Arabie in
het jaar 1899 heeft aangemeld, beliep op Java en
Madura 4953, en in de buitenbezittingen 2741 personen. Deze bedevaartgangers kwamen aldaar aan
met door de Regeering afgegeven passen, zonder
deze passen meestal Atjehers, die via Penang ter
bedevaart gaan, namen daaraan deel 198 personen.
Van dit totaal van 7892 Mohammedanen, die
in 1896 uit Nederlandsch-Indie naar Mekka zijn afgereisd, waren 6509 mannen, 918 vrouwen en 267 kinderen.
De terugreis der peigrims, die plaats had van
8 Mei tot 1 6 Juni geschieddegeheel door stoomschepen,
niet onder de Nederlandsche vlag varende.
De gezondheidstoestand der pelgrims, zoowel op
de reis naar, als tijdens het verblijf in den Hedjaz,
was gunstig te noemen.
Bijna 8000 personen uit onze kolonien ieder
jaar ter bedevaart opgaande naar Mekka, is een
gebeurtenis die ernstige stof tot nadenken geeft, vooral
wanneer men weet, welke gewichtige staatkundige
gevolgen die bedevaarten kunnen hebben, en welk
een noodlottigen invloed de uit Mekka wedergekeerde bedevaartgangers kunnen uitoefenen op de
licht ontvlambare, alles overheerschende bevolking
van den Indischen archipel.
De Mohammedanen zijn verdeeld in vier orthodoxe secten, namelijk : de Hanefiten, de SjafeIten, de
Hanbaliten en de Malekiten.
In het jaar 150 van de Hedjra — 772 der christelijke jaartelling — werd de Imaam Sjafei geboren
die de stichter was van de secte der SjafeIten en
die beroemd is geworden doordien hij, de uiter-,
ste grenzen van liberalisme en orthodoxie vermijdende, den waren geest van den Islam had gevat ;
zijne secte heerscht in Egypte en in NederlandschIndie.
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Het Mohammedaansche godsdienstleven in den
Archipel bepaalt zich tot het volvoeren van uiterlijke plechtigheden, de besnijdenis, het vasten, het
onthouden van varkensvleesch, de reinigingen en het
zeggen der verplichte gebeden formulieren.
Godsdienstige belastingen worden opgebracht,
maar onthouding van wijn en sterke dranken wordt
weinig betracht.
Het godsdienst onderwijs bepaalt zich tot het
leeren opdreunen van den Koran, waarbij van verklaring Been sprake is. De Mohammedaansche priesters oefenen nochtans zeer grooten invloed uit op
de menigte; Maleische belijders van den Islam,
die eene reis naar Mekka hebben volbracht — Hadjis
genoemd — worden als heiligen beschouwd en
vereerd, en leven als parasieten op kosten der
bevolking,
Aan die heiligverklaring gaan evenwel eenige a(1ministratieve formaliteiten vooraf, waaraan de Mekka
ganger op straffe der Regeering zich niet mag onttrekken. leder bedevaartganger moet zich bij den
regent van het district waartoe hij behoort van een
reispas voorzien, en bewijzen overleggen van voldoende gegoedheid om de reiskosten te kunnen betalen en zijn gezin gedurende, zijne afvvezigheid van
het noodige te voorzien. De pas moet te Djeddah
door den Nederlandschen consul afgeteekend en,
bij behouden terugkomst, aan het gewestelijk bestuur
zijner woonplaats ingeleverd worden. Voldoet de
reiziger aan een examen, hem door priesters in
tegenwoordigheid van den regent afgenomen, dan
ontvangt hij het getuigschrift der volbrachte reis,
waarna hij den titel en het kleed van Hadji mag
drag-en.
In Atjeh noemt men hem, die — al is het ook
zonder studie — zijne godsdienstige plichten eenigszins getrouw waarneemt, zoowel als hij die eene
bedevaart naar Mekka heeft gedaan, Tuengkoe.
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De Tuengkoe is de meester van het dorp, zegt
het spreekwoord , op Groot-Atjeh is het in het a1ge.
meen den titel van alien, die of een ambt bekleeden, dat met den godsdienst verband houdt, of zich
door meerdere kennis of trouwere beoefening van
den godsdienst onderscheiden van de massa des,
yolks.
Het behoeft onder dergelijke omstandigheden
niemand te verwonderen, dat ieder Mohammedaan
in den Oost-Indischen Archipel — en vooral opi
Atjeh — doet wat in zijn vermogen is, om de gelden
bij elkaar te zamelen voor een bedevaart naar Mekka.
Deze reis toch levert hem niet anders op dan voordeelen, zooals daar zijn : een onbezorgd bestaan voor
zijn verdere leven, en — wat bijzonder streelend
is voor zijn godsdienstig fanatisme - de roep van
heiligheid, die na de volbrachte reis van hem uitgaat, al is hij overigens, uit een zedelijk oogpunt,
een diep bedorven mensch.
Daarenboven zegt een uitdrukkelijk voorschrift
van den Koran.
« Waarlijk, de tempel van Mekka is de eerste
die voor den mensch werd gebouwd. Daarin zijn
onmiskenbare teekenen, zooals de Plaats van Abraham; die er in komt is veilig , en het is een verplichting jegens God om derwaarts ter bedevaart
te gaan voor ieder die daartoe in staat is.
Het aldus luidende vers van den Koran bevat
bet gebod, waarin ieder Muzelman gerekend wordt
verplicht te zijn, om den tempel te Mekka te gaan
bezoeken.
Eene bedevaart is een reis naar een plaats met
het oogmerk om aldaar te bidden. Reeds de Grieken reisden naar gewijde tempels, waar zij het orakel
raadpleegden, dit, evenals de tochten der Joden naar
Jerusalem, kan men reeds eenigszins als bedevaarten beschouwen. De Christenen gingen in de MidCeleeuwen ter bedevaart naar het Heilige Graf te
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Jerusalem ; de Muzelmannen naar de Ka'ba te Mekka
en naar het graf van den Profeet te Medina.
De noodzakehjke verplichting, die op iederen
iVlohammcdaan individueel rust, om de bedevaart
naar Mekka eens in zijn leven te volbrengen, wordt
beperkt door de slotwoorden van het boven aangehaalde vers uit den Koran, namelijk, « voor een
ieder die daartoe in staat is. »
Natuurlijk niemand kan gehouden warden om
het onmogelijke te doen, maar met uitzondering
van hetgeen physiek onmogelijk is, komt daarbij
veel subjectieve beschouwing te pas, want hetgeen
de een als mogelijk beschouwt, houdt de ander
voor onmogelijk.
Wanneer is nu iemand in staat, om de bedevaart te ondernemen en te volbrengen?
Het antwoord op deze vraag zullen ons de wetgeleerde boeken geven, waarin de verklaring dezer
koranische woorden van alle kanten is beschouwd
geworden.
Hetgeen men uit die boeken leert, komt in hoofdzaak hierop necier, dat de Mohammedaan niet gerechtiQd is een bedevaart te ondernemen dan nadat
hij aan zeven vereischten heeft voldaan ; is dit
werkelijk het geval, dan kan men zich niet van de verplichting daartoe ontslagen rekenen zonder groote
zonde op zich te laden; zelfs doet hij, die gestorven
is zonder naar Mekka te zijn gegaan, terwijl hij
daartoe in staat was, de nagelaten verplichting op
zijne erfgenarnen overgaan.
Eene vrouw vroeg eens aan Mohammed — aldus
verhaalt de overlevering — hoe zij handelen moest
daar haar overleden vader niet naar Mekka was
geweest, terwij1 hij dit best had kunnen doen. De
Profeet droeg haar op om in naam van haar vader
de bedevaart te volbrengen. Hieruit blijkt duidelijk
dat de bedevaart — even als menig ander goed
werk — door iemand in naam van een ander kan
warden verricht.
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De bedoelde zeven vereischten worden aldus
geformuleerd : in de eerste plaats is het een vereischte,
dat men Mohammedaan zij; geen ongeloovige toch
mag het voor heilig verklaarde gebied van Mekka
en de Ka'ba betreden. De andere vereischten zijn :
het voile bezit van zijne verstandelijke vermogens;
huwbaarheid; vrij heid ; bezit van al de benoodigheden voor de reis ; veiligheid van den weg en de
mogelijkheid om de reis nog bij tijds te kunnen
volbrengen.
De eerste zes vereischten spreken vrij wel voor
zich zelf niet de zevende natnelijk de mogelijkheid om de reis bijtijds te kunnen volbrengen.
Aangezien de ceremonien voor de beievaart
aan bepaalde dagen in de laatste rnaand /van het
jaar zijn gebonden, en de bedevaartganger NTrplicht
is de onthouding op zich te nemen in een van de
drie laatste maanden van het jaar, zoo is het noodzakelijk dat de Mohammedaan die de bedevaart wil
volbrengen, bij tijds de reis onderneemt, ten einde
op den vastgestelden tijd de plaats zijner bestemming te kunnen bereiken.
Tot de onthoudingen worden gerekend : het
dragen van genaaide kleederen ; de man mag zijn
hoofdhaar niet bedekken noch de vrouw Naar gelaat ;
men mag zich niet kammen, hetzij met een instrument of met de nagels ; men moet zich onthouden
om zijn hoofdhaar te scheren ; niemand mag zijn
nagels, zelfs niet een nagel knippen ; men moet zich
onthouden van het gebruik van olien, , zalven en
parfumerien ; men moet zich onthouden van jacht
op wild mannen en vrouwen mogen geen huwelijk sluiten en geen gemeenschap met blkander
hebben.
Het doel der bedevaartgangers is zooals ons
bekend is, Mekka, de heilige stad der Mohammedanen, door de Arabieren de Moeder der steden
genaamd ; de wieg der Mohammedaansche overle-
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vering ; de geboorteplaats van den Profeet en het
geschiedkundig en godsdienstig middelpunt van het
uitgestrekte gebied van den Islam.
Na Mekka moet Medina worden bezocht, beide
zijn heilige steden, waarvoor het Staatsbestuur van
elk Mohammedaansch land aanzienlijke inkomsten
afzondert om daar verdeeld te worden.
Algemeen wordt in de Mohammedaansche wereld geloofd, dat op den jongsten dag, de Profeet
voorspraak en hulp zal verleenen aan alien, die,
even als hij, te Medina zijn gestorven.
Eene overlevering verklaart dat bij de opstan.
ding uit den doode ieders lichaam zal gevormd
worden uit het stof van den grond waarin hij begraven is ; Medina zal dus de materialen leveren
voor het toekomstig lichaam van den Profeet. Bij
wijze van transactie in het geschil - Welke plaats
heiliger is Mekka dan wel Medina ? — heeft de
meening veld gewonnen, dat Medina heiliger is als
Mekka, met uitzondering echter van den heiligen
tempel in laatst genoemde stad.
Binnen het heilige territoir is het verboden wild
te dooden en boomen te hakken ; doodsiag, behalve
aan ongeloovigen, heiligschenners en aanvallers wordt
door alle wetgeleerden verboden. De grootte der
heilige territoiren wordt aangewezen door torens aan
verschillende zijden geplaatst; daar de heiligheid van
Mekka volgens het volksgeloof zóó grobt is, dat de
stad zelfs niet mag ontheiligd worden door de aanschouwing van ongeloovige oogen.
Boven is gezegd dat de Islam verdeeld is in
\.ier orthodoxe seCten, eu dat de Egyptenaren en
de Mohammedanen van den Oost-Indischen Archipel
tot de secte der Sjafeiten behooren. Na de mededeeling, dat deze secten elkaar wonderwel verdragen
in de uitgestrekte Mohammedaansche wereld en
tijdens hun verblijf in de heilige plaatsen Mekka
en Medina, zal in het vervolg slechts bij uitzonde-
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ring van de Hanefiten, de Hanbaliten en de Malekiten,
loch steeds van de Sjafeiten, worden gesproken.
Zoo zijn deze het daarover eens, dat het geoerloofd is een door den rechter uitgesproken straf op
het heilig gebied ten uitvoer te leggen.
Dat ieder ongeloovige van dit gebied geweerd
wordt, berust op de volgende uitspraak van den
Koran :
« 0 gij g-eloovigen ! de ongeloovigen zijn onrein ,
na clit jaar mogen zij het heilige bedehuis niet weer
naderen. »
Ten einde eene uitvoerige beschrijving van het
heilige der heiligen, van den heiligen tempel, of
zooals de Muzelmannen het noemen, het huis Gods
— in een woord de Ka'ba — dat is letterlijk vertaald, de dobbelsteen of het vierkante huis te besparen,
is eene afbeeldinc.,T in den tekst gevoegd, die voldoende duidelijk voor zich zelve spreekt.
Zooals men ziet, staat de Ka'ba in een langwerpig vierkante ruimte, die geheel omgeven is met
,een groote muur van 257 passen lang een 21 0 breed.
Het dak is plat, waarschijnlijk met een kleine helling,
om den regen te doen afloopen.
Het regenwater wordt aan de noord-west zijde van
de Ka'ba door de beroemde Barmhartigheidsgoot,
die -- zooals men zegt — van good is, op het graf
van Ismael gestort, waar de bedevaartgangers met
elkaar staan te vechten om het op te vangen.
De eenige deur wordt tier of twaalf maal in
het jaar geopend ; de bedevaarders kunnen ze echter
zoo dikwijls open krijgen als zij met eenigen te
samen, een som kunnen bij elkander brengen, die
de begeerlijkheid van de bewakers gaande maakt.
In 62b heeft een vreeselijke overstrooming de
Ka'ba aan drie zijden omvergehaald, voor dat men
aan den wederopbouw begon in 1627, die den tempel
zijn tegenwoordig aanzien heeft gegeven, werd de
vierde zijde geslecht.
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Volgens de overlevering zou de eerste Ka'ba
naar het voorbeeld van de troonzaal van God door de
Engelen zijn gebouwd; de tweede werd door God
,zelf gebouwd, en beiden werden overgebracht naar
den hemel, waar zij zich loodrecht boven de tegenwoordige Ka'ba bevinden. Daarna vervaardigde Seth
,een nieuwe Ka'ba van steen en klei, deze werd door
den zondvloed verwoest ; en Abraham deed eindelijk
,de vierde verrijzen, opdat de geloovigen aldaar den
eenigen God zouden aanbidden.
Een groote bijzonderheid bij het uitwendige van
de Ka'ba is, dat het bovenste gedeelte van dat gebouw, behalve tegenwoordig het plat dak, bedekt,
of behangen is, met een kleed van zijde doorweven
met katoen van eene schitterende, zwarte kleur.
Op dit kleed is een breeden band aangebracht, die
,er op een afstand uit ziet als van goud te zijn; in
dien band zijn eenige hoofdstukken van den Koran en
verschillende opschriften met goud en zijde geweven.
Voor de deur van de Ka'ba hangt de aang
.zichts sluier, zijnde een met goud geborduurd gordijn
van een verblindenden glans. De oorsprong van de
gewoonte om de Ka'ba te bekleeden, moet gezocht
worden in het oude gebruik, orn de Kerk voor te
stellen als eene maagd of bruid.
An den zuid-oosthoek van de Ka'ba is de befaamdeZwarte
Zwarte Steen, zij zit in den kant van den
hoek van het gebouw boven den grond.
Toen de Aartsvader Abraham met zijn zoon
Ismael van God den last hadden ontvangen om het
vierde huis op de oude fundamenten op te richten,
bracht de Engel Gabriel den Zwarten Steen — die
volgens de meeste Mohammedaansche geleerden gedurende den zondvloed in den berg Aboe Kobais
in Arabie was bewaard geworden — aan Abraham
terug, die dien steen onder zijn leiding in den tegenwoordigen hoek plaatste, tot een teeken om dAar
de omgangen te beginnen.
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Van de nevengebouwen van de Ka'ba zullen wij
eene korte beschrijving geven.
Op de plaat ziet men twee kleine, van alle kanten
opene paviljoenen, door vier dunne pilaren gesteund,
met een hellend dak dat in een punt uitloopt. Deze
zijn de bedeplaatsen van de Malekiten en de Hanbaliten ; verder ziet men recht tegenover eene der
lange zijden van de Ka'ba een cirkelvormigen boog,.
de Vredepoort genaamd. 4 die voor het eerst het
Godshuis binnengaan, moeten bij het doorgaan dier
poort uitroepen : « 0 God, mag mijn ingaan gezegend
zijn ! »
Rechts van de Vredepoort is de plaats van
Abraham; het is een rond gebouwtje gesteund door
zes pilaren; in dit gebouwtje wordt bewaard de heilige
steen, waarop de Aartsvader Abraham \ stond, toen
hij de Ka'ba bouwde. Die steen heeft, volgens de
overlevering, door de zwaarte van den Aartsvader,
een indruk gekregen, die den vorm heeft van twee
voeten en bepaaldelijk van de twee groote toonen.
Vrome bedevaartgangers vulten die holten met water
en wrijven zich dan daarmede de oo'gen en het
gelaat. Een aanzienlijke som wordt gevraagd om
dat gebouw binnen te gaan. .
Rechts daarvan staat de preekstoel van de moskee.
Hij heeft een schoone gedaante, is geheel uit
fijn ' wit marmer gehouwen en rijk met beeldhouwwerk versierd. Een nauwe trap leidt naar de plaats
waar de prediker staat; die plaats is met een vergulden, veelhoekigen en in een punt uitioopenden
toren, bedekt.
Rechts van den preekstoel is de plaats van aanbidding der Hanefiten., dit is het grootste der gebouwen
om de Ka'ba; aan alle zijden open, gestut door twaalf
kleine pilaren en met eene bovenverdieping, waarop
de voorganger gaat staan om de geloovigen op te
roepen tot het gebed.
De bidplaats der Sjafeiten staat boven de bron_
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Zemzem, links van de Vredepoort, en dient als
bovenkamer van die bron.
Volgens de overlevering zou de heilige stad
Mekka door den reuzenstam der Amalekieten gesticht zijn. Twee ,, leden van dien stam zochten in
de vroeger woeste streken van het tegenwoordige
Mekka een kameel ; toen zij de bron Zemzem, die
een Engel voor Ismael en Hagar had doen ontspringen,
ontdekten, gaven zij daarvan kennis aan hunne
stamgenooten, die zich kort daarna bij die bron
vestigd en .
Daar die bron Ismael den stamvader der Arabieren
met diens moeder Hagar had gedrenkt, kwam het
water dier bron in een grooten roep van heiligheid
bij zijn afstammelingen.
Achter het zoo geheel Oostersche gebouw boven
de bron Zemzem, ziet men twee gebouwtjes van
eene plornpe, logge gedaante, die met hunne vierkante
vdrmen ongunstig afsteken bij de daarneven liggende
lichte, luchtige nevengebouwen. In een dezer worden
de klokken en chronomiters bewaard ; het andere dient
tot bewaarplaats van de handschriften, welke bij
testamentaire beschikking door vrome Muzelmannen
aan de moskee zijn vermaakt.
Tot de verdere plaatsen, die de vrome bedevaartganger in het heilige gebied moet bezoeken
behoort de berg Arafa of der Barmhartig-heid ; op
ongeveer zes uren gaans van Mekka gelegen, moet
die berg op den tweeden dag der bedevaart worden
bereikt.
Het woord Arafa beteekent kennis, erkenning.
Het is op dien berg, dat Abraham van den
Engel Gabriel al de ceremonien voor de bedevaart
zou hebben geleerd, van daar het woord kennis.
Volgens eene legende zou Adam, na zijne verdrijving uit het Paradijs en zijn ronddolen om Eva
te zoeken, haar op dien berg hebben wedergevonden,
van daar het woord erkenning.
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De laatste heilige plaats, die door de bedevaartgangers moet worden bezocht is de heilige stad
Medina, waar de Profeet begraven ligt, en op wiens
graf door elken vromen Muzelman moet worden
gebeden.
Medina is omgeven door eene ruime vlakte, in
de verte verheffen zich de koepels en minaretos van
vijf moskeeen, en daarachter vertoont zich het juweel
van Medina, de vier kleine torens en de schitterend groene koepel, waaronder de overblijfselen
van den Profeet rusten. De bevolking, bedraagt
van zestien tot achtien duizend man; Mekka telt
bijna vijf-eri-twintig duizend ingezetenen. Bet fort
heeft een vier honderd man sterk garnizoen.
De moskee van den Profeet is een van de twee
heiligdomrnen die de Mohammedanen erkennen, en
de tweede van de drie belangrijkste bidplaatsen in
de wereld.
De eerste dier bidplaaatsen, en het voornaamste
heiligdom is de Ka'ba te Mekka, deze is verbonden
aan den dienst van den Aartsvader Abraham, terwijl
de moskee te Jerusalem — als z-ijnde de eigenaardige
plaats van Koning Salomon — de derde plaats in de
rij inneemt.
Er bestaat eene overlevering, die aan Mohammed
wordt toegeschreven, luidende :
Een gebed in deze mijne moskee heeft meer
nitwerking dan duizend op andere plaatsen, behalve
alleen in de Ka'ba. »
De tweede van de vijf zuilen waarop de Islam
rust, is de ritueele godsdienstoefening, zooals die
vijfmaal daags is voorgeschreven ; hierin nu is
de Atjeher bijzonder nalatig, en de openbare, gemeenschappelijke godsdienstoefeningen, die 's Vrijdags worden gehouden, worden door hem zeer
verwaarloosd. Wanneer dit in het brandpunt van
het Mohammedanisme Atjeh — zoo is, dan
behoeven we niet te vragen, hoe het met die
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tweede zuil is gesteld in het overige deel van den
Archipel.
De Egyptische fellah, wiens leven in zoovele
opzichten aan dat van den Javaanschen dessa bewoner herinnert, is evenmin als deze een trouw beoefenaar van de ritueele godsdienstoefening, trouwens voor menschen, die een zwaren strijd om het
bestaan te voeren hebben, is de geregelde waarneming der vijf getijden daags met de daarbij behoorende voorbereidende ritueele reiniging, in waterarme
landen, zeer bezwaarlijk.
Is echter de Indonesische vereerder van den
Islam eenigszins onverschillig voor de ritueele godsdienstoefening, zoo tracht hij dat verzuim in te
haler) door overvloedigen ijver voor de derde zuil,
namelijk voor de bedevaart, want weinige streken
van de Mohammedaansche wereld leveren zulk een
groot percentage bedevaartgangers, en brengen jaarlijks z66veel geld naar de heilige plaatsen Mekka
en Medina, als de bewoners van den Indischen archipel.
In Atjeh is de voorliefde voor de derde zuil niet
minder groot dan op Java.
Laat ons nu een bedevaartganger op den voet
volgen bij zijne reis door het heilige grondgebied,
dan treffen wij hem, met duizenden zijner bedevaartgangers aan, voor en op den heiligen berg Arafa,
tot het vervullen van de eerste pilaar van de bede-vaart, eene ceremonie die den naam draagt van
« het staan op den berg ,Arafa. »
Dit staan op den heuvel Arafa is eene dier plechtigheden, die noodwendig tot de bedevaart behoort,
en zonder welke die nietig zoude zijn. De oorsprong
van deze volstrekte noodzakelijkheid moet worden
gezocht in de handelwijze van Mohammed zelf, die
liet uitroepen, dat ieder bedevaartganger verplicht
was op den heuvel Arafa te staan. Op dien heuvel
eene preekgezeten op een katneel
had hij
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gehouden, waarin hij zijne hoorders de verplichtingen van bedevaart en pelgrimstocht onder het nog
bracht.
Het opklirnmen van den heuvel langs breede,
ruw uitgehouwde trappen in den rotsachtigen zuidkant wordt hoe 'anger hoe bezwaarlijker, totdat een
klein gebouw met bidnis — in den vorm van een
obelisk — wordt bereikt. Dit gebouwtje ruw uit
leem en graniet samengesteld — wit gepleisterd en
reeds op verren afstand zichtbaar, was de bidplaats
van Adam. Na alhier de bedevaart plechtigheden
te hebben verricht dalen de vrome Muzelmannen
den heuvel weder af en komen in de vlakte waar
zij hunne tenten hebben opgeslagen.
Tegen ongeveer een kwartier Over drie uur in
den namiddag wordt een kanonschot gelost, om
den tijd aan te, duiden voor het namiddaggebed.
Terstond daarop stelde zich den stoet van den
Sierief leider der bedevaart — met muziek voorop,
in orde. Allerlei sieraden werden bij die gelegenheid ten toon gespreid ; staatsiepaarden, standaarden
en dergelijken vergezellen den stoet. Nauwelijks
was de Sjerief tot zijn plaats genaderd, of alle beweging in die witte kleederen der bedevaartgangers
en het uitroepen van spreuken uit den Koran werd
in een oogenblik afgebroken door een plotselinge
stilte en daardoor het teeken gegeven, dat de ,prediker de preek van « het staan op den Arafa » zou
beginnen. Zij duurde bijna drie uren, totdat de zon
was ondergegaan ; alle bedevaartgangers waren diep
getroffen, zelfs zag men bij sommigen de tranen
langs de wangen rollen. Daarop gaf de prediker het
signaal tot vertrek, waarop de duizenden Mohammedanen opbraken, ieder met zich nemende zeven
kleine kiezelsteentjes, die zij den volgenden dag
noodig hadden « om den duivel te steenigen. »
Herhaaldelijk is reeds gesproken over het gebed
en het bidden der Muzelmannen; het zal dus hier
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op zijn plaats zijn, om juist te doen inzien, wat men
daaronder verstaan moet, vooral omdat de voorstellingen der Mohammedanen daaromtrent zoo zeer
afwijken van de onze, en omdat juist het opzenden
van gebeden tot Allah zulk een gewichtig deel der
bedevaart uitmaakt. Het gebed is een der voornaamste pilaren van den Islam, omdat de Mohammedaan in het gebed in den geest tot God nadert.
Hetebed in de Ka'ba heeft dâarom zulk een
groote waarde, omdat dit bedehuis recht onder Allah's troon, in den zevenden hemel, staat; dit gebed
bereikt dus het spoedigst God zelf, daar de rechte
lijn de kortste afstand is tusschen twee punten. Om
God te mogen naderen moet men rein zijn, en wel
uitwendig aan het lichaam — van daar de reiniginswetten, en inwendig, van daar het vasten.
Verder is het gebed een opeenvolging van handelingen en bewegingen, die men het best eene
sarnenstelling van lichaamsbewegingen zou kunnen
noemen. Na iedere beweging wordt een godsdienstige formule uitgesproken, waarvan een paar voorbeelden zullen worden medegedeeld.
De biddende staat met het gelaat naar Mekka
gekeerd, doch met de voeten niet geheel bij elkaar;
hij heft de handen aan elke zijde van het gelaat
en raakt met de uiteinden der duimen zijn °oriellen aan; steeds staande, laat hij de handen voor
zich zakken tot een weinig beneden den gordel en
houdt de linker in de rechterhand; het hoofd gericht
op de plek, die hij bij de knieling zal aanraken,
leest hij het eerste hoofdstuk uit den Koran ; daarna
buigt hij hoofd en lichaam en legt de handen op
de knieen terwijl hij in deze houding tot driemaal toe
de volgende formule uitspreekt :
« Ik erken de onbeperkte heerlijkheid van mijn
Heer, den Groote! — daaraan toevoegende « Moge
God hem hooren, die Hem prijst. Onze Heer, lof
zij LT! >>
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Onder het uitspreken eener andere formule heft
hij hoofd en lichaam op. Daarop laat hij zich langzaam op de knieen vallen, plaatst de handen een
weinig voor de knieen op den grond en laat —
eerst den neus en daarna het voorhoofd juist
tusschen de beide handen in, den grond aanraken.
Terwijl de knieen op den grond blljven, en hoofd
en handen worden opgeheven, laat hij zich op de
knieen zakken, de handen op de dijen plaatsende;
bij al deze bewegingen, die gepaard gaan met het
uitspreken van godsdienstige formules, mogen de
teenen van den rechter voet niet van de plaats wijken.'
daar .zij het eerst werden nedergezet, die van den
linkervoet mogen zoo weinig mogelijk verroert worden. Aangezien het Mohammedaansch gebed bestaat
uit een herhaling van het vermelde, zoo dient volledigheidshalve to worden gezegd op Welke wijze de
vrome Muzelman het gebed eindigt. Hij heft daartoe zijn knieen niet onmiddelijk van den grond op,
doch buigt de linkervoet onder zich en gaat daarop,
zitten, legt de handen op de dijen, de vingers een
weinig van elkaar houdend, en zegt in deze houding :
« Lof zij aan Gorl, en gebeden en goede wetken. Vrede zij over U, o Profeet! en de genade'
Gods en zijne zegeningen ! Vrede zij over ons
over alle rechte aanbidders van God! » Hij heft ver-volgens de wijsvinger van de rechterhand en zegt:
1k belijd dat er geen God is behalve God, en ik
verklaar dat Mohammed is zijn dienaar en gezant. »
Daarna slaat de biddende het oog op den rechter
en vervotgens op den linker schouder, deze beide
groeten zijn gericht tot de beschermengelen, die
waken over den geloovige en al diens handelingen
gadeslaan. Voordat de groeten aan de beschermengelen worden gebracht mag een ieder God bidden
om datgene wat hij het meest verlangt, doch deze
belle moet zooveel doenlijk worden uitgesproken in
le taal van den Koran.
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Dit gebed doet hij, terwijl hij de oogen vestigt
op de palmen der hand, die hij als een geopend
boek voor zich houdt, eindigende met over het
gelaat te strijken, van het voorhoofd af naar beneden toe.
Iedere beweging, die niet voorgeschreven is, moet
streng worden vermeden, geen opslag- van het oog,
geen kuch, geen antwoord op een vraag is geoorloofd; overtreedt de biddende dit voorschrift, zoo
moet hij zijn gebed op nieuw beginnen. In sommige
gevallen kan hij volstaan met het gebed slechts
zoover te herhalen, alsdaar waar hij de fout begaan
heeft. Hij, die een biddende in zijne godslienstige
overpeinzingen stoort, begaat daardoor een groote
zonde.
De Mohammedaansche rozenkrans bestaat uit
een aaneenschakeling van negen-en-negentig pitten
— om het aantal van de namen, die aan Allah worden
gegeven te evenaren — van een kleine ronde vrucht;
een groote pit of een koraal vult dat getal tot
honderd aan, en geeft dan Gods grooten naam
Allah terug.
<, De maand Ramazhaan, waarin de Roran uit
den hernel is neergezonden, om te dienen tot leiding voor de menschen, tot duidelijke verklaring
van hare voorschriften en tot onderscheiding tusschen goed en kwaad; die maand moet vasten een
ieder die dan de maan heeft gezien. De zieke en
reiziger moet later ook zooveel dagen vasten. God
verlangt uw gemak, geenszins uw moeilijkheid; gij
moet slechts het bepaald getal dagen vasten en
Allah verheerlijken over zijne leiding, gij behoort
dankbaar te zijn. » Aldus spreekt de Koran over
de instelling van de groote vasten gedurende de
geheele maand Ramazhaan.
De Mohammedaansche godgeleerden geven een
reden voor de instelling van de groote vasten, die
wegens het zonderlinge de vermelding wel waard is.
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Zij geven voor dat die vasten is een reiniging,
ingesteld wegens hetgeen den eersten mensch overkwam, nadat hij de verboden vrucht had gegeten.
Het berouw, dat Adam over zijne zonde gevoelde,
werd door Allah eerst aangenomen dertig dagen
daarna, namelijk, nadat het lichaam van Adam
geheel en al bevrijd was van al hetgeen door die
zonde er was ingebracht. In nagedachtenis daarvan
zou de nakomelingschap van den eersten mensch
veroordeeld zijn geN,vorden tot een jaarlijksche vasten
van dertig dagen achter elkaar.
De tiende dag der bedevaart, volstrekt geen
feestdag, doch een dag vol moeilijkheden en ontbering-en, begint met de plechtigheid van het steenigen van den duivel, waartoe de zeven kiezelsteentjes, waarvan boven is gesproken, dienst moeten
doen; deze moeten zevenmaal in, water worden
gewasschen en daarna in het pelgrimsgewaad worden
gebonden.
Op den weg naar Mina staan drie pilaren, aanwijzende-de plaatsen waar de Satan — in de gedaante
van een ouden Sjeich achtereenvolgens verscheen
aan Adam, Abraham en Ismael, en hij door hen
verjaagd werd dp de woorden van Gabriel, dat zij
dit moesten doen door hem te werpen met steentjes
ter grootte van eene boon.
De bedevaartganger tracht een der pilaren tot
op een kleinen afstand te naderen, ziet hij kans
deze te raken, dan werpt hij de steentjes, op de
wijze die hem daartoe het rneest geschikt voorkomt,
in de richting daarvan, onder het uitspreken der
woorden « In naam van Allah en Allah is almachtig!
ik doe dit uit haat jegens den vijand en tot zijn
schande. Hiermede is de plechtigheid van het
steenigen van den duivel afgeloopen en komt de
bedevaartganger in een nieuwe periode van de
bedevaart, want de toestand van onthouding is nu,
ten einde.
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Het eerste werk der Muzelmannen is nu naar
, een der talrijke barbierswinkels ter plaatse te gaan
om de hoofden te doen scheeren, de baarden te
doen punten en de nagels te laten knippen; de
Sjafeiten laten slechts een weinig haar aan den
rechterkant , van het hoofd wegnemen, terwijl de
Hanefiten op zijn minst een vierde gedeelte van
het hoofd kaal laten scheeren.
Op dezen dag moet ieder bedevaartganger te
Mina zijn offer brengen, bestaande in een schaap
of een os, alleen de hooge ambtenaren brengen een
kameel als offer. leder slacht zijn eigen dier, maar
voor de Indiers, die dan ook wegens hunne weekhartigheid worden uitgelachen, verricht een Arabisch slager het werk. De kop van het offerdier
wordt naar de Ka'ba gewend en de slachter snijdt
bet de keel door onder den uitroep : « In naam
van Allah! Allah is machtig! » alleen het kameel
wordt wegens de dikte en hardheid van zijn halsspieren een steek geg even tusschen het borstbeen
en den nek. Het wordt als een verdienstelijke
handeling beschouwd, dat hij die offert, zelfs niets
nuttigt van het offerdier maar het onder de armen
ronddeelt. Tengevolge daarvan zitten op de offerplaats een groote menigte armen, die als gieren
loeren op hun prooi, zoodra de slachter zijn taak
heeft volbracht. Na afloop van het offeren verlustigen zich de bedevaartgangers den avond van
dien dag te Mina, waar zij 's nachts verblijven om
onder het afsteken van vuurwerk en het gedonder
van geschut het groote feest te vieren; dit bracht
alle bedevaartgangers in vervoering en hield hen
den geheelen nacht bezig, waardoor aan slapen
niet te denken viel.
Tegen middernacht trokken zij weer naar de
Duivels en nu, beginnende met den Eersten Duivel
aan het oosteinde van Mina, volbrachten zij wederom de steeniging door het werpen van zeven
steentjes naar elk der drie Duivels.
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Met het aanbreken van den dageraad op den
twaalfden dag wordt alles tot het vertrek gereed
gemaakt, want de bedevaartgangers willen bij tijdg,
te Mekka zijn, en tevens de verpeste lucht van de
offerplaats om Mina ontvluchten.
Na een' bad genomen, en een weinig te hebben
uitgerust, begeven zij zich naar de Ka'ba om de
preek te hooren. Door de groote poort de moskee
binnentredende, vinden zij het groote vierkant gevuld
met geloovigen, zittende in lange rijen en overal
gekeerd met het gelaat naar de Ka'ba.
De schitterende kleuren hunner kleeding kun-nen niet worden overtroffen door een tuin der
schoonste bloemen ; zulk een groote verscheidenheid
tot in de kleinste bijzonderheid toe, vindt men
waarschijnlijk in geen ander gebouw op de wereld.
De vrouwen zitten in een sombere groep afzonderlijk
bij elkaar.
De tulband van den prediker is wit, evenals
al zijn kleederen. Bij de muzelmansche ceremonien
houdt de prediker gewoonlijk een zwaard of een
staf in de hand, de oorsprong van dit gebruik ligt
in het duister en de verklaring daarvan is zeer
moeilijk, misschien moet het tot de eerste tijden
van den Islam worden teruggebracht, en diende de
stok en het zwaard toen tegen een onverwachten
aanval.
Toen de- prediker zijn majestueuze gestalte lanp,-zamerhand boven de gemeente verhief en zijn stem
deed hooren, was alles in diepe stilte. Op het einde
van elken vrij langen volzin heft de gemeente een
donderend « Amien i aan, en dan volgt aan het
slot van de preek, - bij elke drie of vier woorden
het gelijktijdig rijzen en dalen van duizende stemmen. Men kan de godsdienstige plechtigheden in
vele landen bijwonen; maar men zal er geen vinden,
die zoo plechtig, zoo indrukwekkend is, als deze.
Ziedaar al wat tot de bedevaart in de beperkte
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beteekenis van het woord kan worden gerekend te
behooren; het overige behoort tot den veel minder
zalig makenden pelgrimstocht.
Deze bestaat uit een bezoek aan het graf van
den Profeet te Medina; op welk graf hij bidt, en
daarmede heeft de Mohammedaan van den Indischen
Archipel zijn in alle opzichten volledige en Gode
welgevallige bedevaart geeindigd.

Willemstad (Holland)

Kapitein VAN DER VEUR.
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DRUMSHEUGH'S LIEFDEGESCHIEDENIS
door IAN MACLAREN.

Drumsheugh's belooning.
E menschen zeggen, dat, indien gij eenstedeling,
zelfs onder de grootste waarborgen van stilzwijgendheid een geheim toevertrouwt, dit binnen de vier-en-twintig uren van de daken der huizen zal
verkondigd worden en dit zonder dat men den vriend
van verraad kunne beschuldigen : hij is eenvoudig
bezweken in den strijd tusschen de gewoonte van
vrij-handel in het spreken en het plotseling beslag
leggen op een artikel. Geheim stond op zijn gelaat
te lezen en droop van den zoom zijner kleederen,
zoodat elke detectief van het spreken met een blik
zag, dat die man schatten bij zich droeg en ze naar
willekeur koti aanslaan.
Wanneer men in Drumtochty zijn vriend een'
geheim toevertrouwde, maakte het geen rimpel op
het gezicht van den hoorder ei het verdween als in
een diepe wel.
<, Zoo, zoo, » was volstrekt noodzakelijk als een
bewijs van aandacht, maar de verste uitdrukking van
verwondering ging niet boven een : dat 'was geen
kans hebben Niemand kon zeggen of een Drum
tochtier in de hoeken van zijn geheugen misschien
geheimen omkeerde, maar toen Jamie Soutar, na een
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uur zwijgens, zekeren avond zijn pijp wegwierp en
met bijzonderen nadruk « Bravo » zei, scheen het mij,
dat hij een gebeurtenis verteerd had.
De wet van het zwijgen werd misschien nooit
verbroken, tenzij eens, maar dat was op koninklijke
wijze, toen , Willem Maclure op onrechtstreeksche
manier de geschiedenis van Drumsheugh's liefde voor
Marget liet uitlekken en nadien van zijn vriend vergiffenis kreeg. Marget was gekomen om den dokter,
ongeveer een maand voor deze stierf, te bezoeken
en zij had presenten meegebracht, en na een wijI
was hun gesprek op George gevallen.
« Spreek niet over mijn bezoek » zei Marget,
« er is geen schepsel in de glen, dat geen verplichtingen tegenover u heeft en ik zal nooit vergeten
wat gij, dien langen zomer, voor mijn jongen
gedaan hebt ».
— , 1k heb niets gedaan en er is niemand, die
in die droeve ziekte veel doen kan. Zij neemt de
knapste jongens en beste meisjes weg, maar nooit
was mijn hart zwaarder dan toen ik dien namiddag
Geordie's gezicht zag. Tegen tering vermag niemand
jets ».
— « Gij hebt geringen dunk van uw hulp, dokter;
het was gij, die hem de pijn gespaard en zijn geest
helder gehouden hebt. Zonder u zou hij zich niet
tot het einde hebben kunnen bezig houden, noch
het bezoek zijner vrienden ontvangen. Heel de glen
kwam naar hem vragen en elk had een goed woord
voor den armen student.
« Heb ik u nooit verteld, dat Posty een half uur
uit zijn weg zou gegaan zijn, als hij een brief voor
Geordie had, om hem eigenhandig te bestellen en
Posty is sedert dien een betere man geworden. Maar
weet ge wie acliter u en Domsie het braafst van
al was voor mijn armen jongen?
— « Wie was het? » maar Maclure hief het hoofd
op, alsof hij den naam reeds gehoord had.
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« Ja, gij hebt het geraden », zegde Marget, den
blik van Naar vriend beantwoordend, « het was Drumsheugh », hij was heel dien zomer zoo lief en zoo
vol oplettendheden, dat de glen hem niet zou herkend
hebben.
« Gij hebt hem hier zelf gezien, maar zoudt ge
kunnen gelooven, dat hij driemaal per week kwam
en nooit met ledige handen? Den eenen dag was
het met een fijn beetje voor Geordie om te eten,
den anderen met een boek, dat de jongen op het
College lust gehad had te koopen en zekeren zaterdag kvvam hij met een pakje, dat hij uit Londen
had laten komen.
Wat voor een oord is dit, George? » en
hij deed den omslag of en hield de prent omhoog.
Het zou u goed gedaan hebben het licht te zien
in de oogen van den knaap. Athene » riep deze
en hij strekte zijn witte hand naar Drumsheugh uit,
maar er were geen ander woord gesproken.
Zij hielden er zich den heelen voormiddag mee
-bezig. Georgie toonde den tempel, dien de Grieken
opgericht hebben aan de wijsheid en het schouwburg
in de schaduw van den heuvel, waar de Grieksche
profeten preekten en terwijl ik over en weer liep,
las Geordie een beetje en Domsie zelf zou met niet
meer belangstelling geluisterd hebben dan Drumsheugh. De stervende student en de oude boer... »
—cc Ja, ja, » zei Maclure.
— « Er was een geschiedenis, die Drumsheugh
nooit met droge oogen tot het einde kon aanhooren,
heeft Geordie mij verteld, en hij vroeg ze altijd weer,
totdat de jongen al te slecht wend; het was jets van
twee minnaars in den ouden tijd, die gescheiden waren
door een zeearm, waar het water altijd onstuimig
was, en de knaap moest er over zwemmen om zijn
meisje te zien. Zij hield een licht omhoog om hem
den weg te toonen en als hij het zag was hij voor
geen gevaar beducht; maar zekeren nacht sloeg het
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koude, onmeedoogende water over zijn hoofd en haar
toorts brandde tevergeefs tot het einde op. Arm,
trouw ding! Zij wierp zich in den zwarten vloed en
,de dood vereenigde ze, waar geen scheiden meer is!
Dat hoorde hij gaarne, zeker? » zegde Maclure
met veelbeteekenenden nadruk, en hij keek Marget
nieuwsgierig aan.
Liefst van al de oude geschiedenissen, die
Geordie hem vertelde, en zekeren dag kreesch hij
bijna, maar het was niet om hun dood.
« Neen, neen, » zegde hij tot Geordie, ik vind,
dat hij gelukkig is, want hij kreeg zijn loon voor
den zwarten tocht. Er is zoo menig man, jongen,
die zijn leven zou geven, als hij maar wist, dat hij
bemind is. Maar wat dunkt u van een man, die heel
zijn leven tegen den stroom worstelt zonder eenig
vriendelijk licht, waar hij kan naar opzien? »
Geordie had medelijden met hem en vertelde
-het mij des avonds en het gaf mij te denken. Zou
het mogelijk wezen, dat de arme Drumsheugh misschien zonder dat men het weet iemand lief gehad heeft
en geweigerd werd? Niemand buiten de Almachtige
ziet het verdriet in elks hart en degene, die meest
lijden, zeggen soms minst.
Het kwam in mij op, dat hij zekerlijk moet bemind
tebben, want hij was zoo oplettend met Geordie,
zoo vrouwelijk in zijn manieren, met de kussens en
de shawls, zoo vindingrijk in het bedenken van hetgeen den knaap plezier zou gedaan hebben; hij -leerde
dat elders dan op de markt van Muirtown. Hebt
gij... nooit jets gehoord, dokter? Het is niet om er
over te babbelen, dat ik het vraag, maar uit medelijden en om zijn liefde ,voor mijn kind ».
« Dat zou Drumsheugh niet gelijken van dat,
al ware het ook tegen zijn vriend, te vertellen? » en
Maclure huichelde dapper. « Hebt gij daar niets
,over gehoord in den tijd, dat gij op Drumsheugh
woondet?
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« Geen zuchtje; hij, was nooit op de tong van
de glen en in dien tijd was hij heel anders dan nu;
hij was rustig en spraakzaatn, en beleefd voor het
werkvolk; en er was dan geen gierigheid in hem.
1k heb dikwijis gedacht, dat er in heel de glen geen
man was, die " een betere echtgenoot had kunnen
worden voor een brave vrouw. En het valt mij in,
dat het over ongeveer dertig jaar is, dat hij opee,
zoo hard geworden is. Maar denkt ge niet, dat de
ware Drumsheugh wederorn voor den dag komt? »
Het scheen, dat de dokter zich bedwong om niet
te spreken.
« Hij is, wat de glen er ook over denkt, geen
gewoon man », en Marget scheen ,over iets te mijmeren ; « hij wade bij mij nooit in Lhuis kornen en hij
was zoo zenuwachtig, dat hij, toen ik hem eens zijn
thee droeg, het kommetje op den grond liet vallen.
Men mag er zeker van zijn, dat er in ieder van
ons twee menschen schuilen : een Drumsheugh, die
als een gierigaard leeft en met de troopers strijdt
en een ander, die het geld_ gaf voor Tamma's Mit
chell's wijf en mijn jongen bezorgde. »
Zulk een gesprek zou Maclure in ieder geval
op een harde proef gesteld hebben, maar het was
slechts een week, dat Drumsheugh bij hem opgebiecht had. paarenboven, hij was zijn einde nabij en
bezorgci voor de reputatie zijns vriends. Zwijgenkicheen
hem van de twee het, grootste verraad.
« Daar is maar een Drumsheugh, Marget Hod,
zoo waar als gij " hier levend voor mij staat, degene
dien gij bij Geordie in den tuin i _gezien hebt en die
zich zelve een maaltijd vleesch uit den mond zou,
geSpaard hebben om de prenten te koopen voor u
voor Geordie.
« De glen kent Drumsheugh niet en zal hem
langs deze zijde van het graf niet kennen, » de.
stem van den dokter kampte tegen zijn innerlijken
hartstocht en tranen kwamen in zijn oogen, maar
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als het den dag van het oordeel zal wezen en dat...
de boeken opengelegd worden, dan zal er ook een
zijn voor, het dorp Drumtochty en de schoonste bladzijde van al daarin zal die van Drumsheugh wezen. >>
« Gij zijt verwonderd en dat is niet zonderling
— want de blik van Marget's grijze oogen vroeg
uitleg — « maar hetgeen ik zeg, is waar, Het is
nooit voor zich zelven, dat hij geschrapt en gedongen heeft ; het was voor... voor een vriend, dien
hij wilde helpen en die in den nood was. Hij dacht
dat het.— de gevoelens van zijn vriend zou kun-nen kwetsen en dat men het den vriend in de
parochie misschien voor een schande zou aanrekenen._ indien het bekend w erd ; zoo nam hij de
schande voor zich zelven. 1k mag u daar niet meer
over zeggen, want ik zou den bond breken, dien een
man met een ander gesloten heeft, maar voor een
vrouw als gij, hebt ge genoeg gehoord om Drumsheugh's naam te zuiveren. >>
« Meer dan te zuiveren, dokter, en Marget's
gelaat gloeide, want gij hebt mij getoond, dat het
Sermoen op den berg heden ten dage ook geen
doode letter is en den sluier gelicht, die over een
braven man hing. Nu heb ik den waren Drumsheugh gevonden, Geordie's Drumsheugh; » en Marget dankte Maclure nogmaals.
Een oogenblik had het heldhaftige van de daad
Marget vervoerd, maar als zij naar huis ging,
kwam een groot - medelijden over haar. Het grootste deel van zijn leven had die man geslaafd en geleden, om iemand anders welstand te geven, en hij
had dat al gedaan zonder daarvoor de belooning te
krijgen van wat liefde. Hoeveel geduld, nederigheid
teederheid, zelfopoffering, liggen er ongekend in de
menschen. Hoe lang mocht het al duren ? Mis-schien dertig jaar. En niemand wist er van, niemand
zei : « Wel. Hij had zijn goede daden verborgen
en menige beschimping verdragen, die hem door het-
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hart moest snijden. Marget's hart begon voor den
nederigen man warm te worden, meer misschien dan
zelfs nevens Geordie's stoel.
Het voetpad van het huis van den dokter naar
:Whinnie Knowe, liep langs de voorzijde van den
heuvel boven de boerderij van Drumsheugh, en Marget kwam aan het huisje, waar zij vroeger met
-haar moeder geleefd had.
Het stond wepel en zij ging de , keuken binnen. Hoe huiselijk was het in dien tijd en hoe warm,
zelfs in den winter, want Drumsheugh had planken op het dak laten leggen en ` nieuwe ramen
doen insteken. Haar moeder werd er nooit moe
van zijn goedheid te roemen, want zij waren Loch
„maar werkmenschen.
De sneeuw was door den wijden schoorsteen
gevlogen en lag in een hoop in den haard, en
Marget huiverde. De droefheid van het leven kwam
over haar : haar moeder en haar zoon, die nu op
het kerkhof lagen. Dan vloeide het bloed wederom,
naar heur - hart, want de liefde verdraagt en overwint. Maar verdriet zonder liefde haar gedach-ten keerden weer tot Drumsheugh, Wiens haard wet
eenzaam moest zijn.
Nu keek ze naar zijn huis, zooals het daar stond
midden in de sneeuw. En zij kwam _onder den indruk van de treurigheid, die er van uitging een,
grauw, somber gebouw, waar die man, met al zijn
weelde van liefde, eenzaam leefde. Was dat Drumsheugh zelve niet, die over het lage veld schreed?
Een zwart figuur op de sneeuw, zijn . hond achter
hem; hij ging naar zijn huis, waar niemand was
om hem te verwelkomen.... en dacht misschien over
lietgeen had kunnen zijn. Plotseling bleef Marget
staan en opende een deur. Waarom zou hij althans
niet eens in zijn eenzaam leven gezelschap hebben?
Indien de vrouw, die hij lief had, hem hard geweest
was, waarom zou een vrouw, die hij niet lief gehad
had, niet een half uur haar plaats innemen ?
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Wanneer Drumsheugh, er oud en treurig uitziende, den hoek van zijn hofstede omsloeg-, stand Marget 'op hem te wachten en zij was verwonderd, hoe
.spoedig- er verandering over zijn gelaat -kwam.
« Gij verwachtet mij niet, » zegde ze, hem tegemoet gaande met den zoo zeldzamen glimlach, die
om de zoete lijnen van haar lippen speelde, « en het
kan zijn, dat het vrijpostigheid is van mij, maar gij
weet, dat de vriendschap zich over de scheidspalen
heenzet en het is om wille van Geordie, dat ik heden avond uw huis niet kon voorbijgaan, zonder
u te zeggen, dat gij in mijn hart leeft. »
Drumsheugh vond geen woord te antwoorden,
maar hij nam haar hand in zijn twee handen en
hield ze zoo een oogenblik vast, en dan, in plaats
van langs de keuken binnen te gaan, waar al de
bezoekers, den pastoor en Lord Kilspinclie uitgenomen, in gebracht werden, ging hij met Marget
plechtstatig naar de voordeur. Het was maar in het
portaal, dat hij zijn tong terug vond en dan aarzelde
hij nog, als iemand, die door een buitengewoon
groote omstandigheid overvallen is.
« 1k zou u eigenlijk in de beste kamer willen
ontvangen, Marget Hoo, maar daar is sedert jaren
geen vuur meer geweest; wilt gij in mijn eigen
kamertje komen? Het zou mij plezier doen u daar
eens te zien en Marget zag, dat hij als hij haar
een stoel bij het vuur schoof, beefde.
« Gij zijt nog eens in dees kamer geweest, »
zegde hij en hij keek haar oplettend aan. Weet
gij het nog? Het is lang geleden. »
« Het was de keer, dat ik, vOOr wij verhuisden, onzen pacht kwam betalen en gij klein
geld moest zoeken om te wisselen, en ik dacht, dat
gij kwaad waart, omdat wij vertrokken.
« Neen, niet kwaad, ik was niet
het duurde een half uur, eer ik dat geld gevonden
had en al dien tijd zat gij op dien zelfden stoel—,
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het was in den voorwinter, dat mijn moeder stierf...
neen, gij gaat niet vertrekken, eer ge thee gedronken
hebt.
Hij ging de kamer uit om Leezbeth te verwittigen, dat hij volk had, Marget keek in de kamer
mind naar de versleten meubels en heel de barre
ongeriefelijkheid. Dit was al wat, hij had om er te
komen rusten, des vrijdags, als hij van de markt
kwam; hier zou hij uit en in gaan, totdat hij stierf.
Er was slechts een blijk van teederheid in de kamer :
een portret van zijn moeder boven den schoorsteenmantel en Marget stond op, om er naar te zien,
want zij had haar gekend, een vrouw van stil en
diep gevoel. Een brief lag , onder het beeldje open
en het hoofd van dien brief, met klare en dikke
letter gedrukt, trok Marget's aandacht :
Macfarlane en Robertson, zaakmannen.
Marget's hart stond plotseling stil, want het was die
firma, welke de sommen, die Whinnie's neef ieder
maal zoo passend zond, bezorgde. Deze neef was
haar altijd een raadsel geweest, want Whinnie wilt
weinig over hem te vertellen en de zaakmannen
weigerden alle inlichting, latende veronderstellen,
dat hij in Amerika was en zijn giften zonder verderen
uitleg beliefde te zenden. Er waren keeren, dat zij
het gevoel had, alsof hij er bang moest voor zijn
dat zij hem, den rijken verwante, last zouden aandoen,
en keeren, dat ze verontwaardigd was en geen dank=
baarheid kon gevoelen voor zulke mildheid. En dan
had ze het gedacht gehad een brief te schrijven in
haar naam en dien van Whinnie, om hem te zeggen
hoe zijn geschenken hun leven gemakkelijker gemaakt
hadden en hun toegelaten hadden vreedzaam en
eerlijk op Whinnie Knowe te blijven, maar de
zaakmannen raadden het of en zij was bang geweest
al te zeer aan te dringen.
Wat, indien dat al maar een leugentje geweest
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was, die neef niet bestond... en Drumsheugh alles
gedaan had? Was dit het doel van al zijn opoffering
— een dak te houden boven hun hoofd... en zij
had hem hooren uitmaken voor een gierigaard en
hij had er niet op gesproken. Hoe kon zij in
zijn gezicht schouwen? Zij was er zeker van, hoewel
zij ei- g-een bewijs van had. Een vaag schemerlicht
was heel den achternoen in haar geest opgekomen
en nu was de zon opgestaan en alles was klaar.
Hij kon elk oogenblik binnenkomen en zij moest
zekerheid hebben, maar het was Leezbeth, die
binnentrad om de tafel te dekken voor de thee;
deze zag er stuurscher uit dan ooit, blijkbaar niet
kunnende begrijpen, waarom al met eens deze uitbarsting van gastvrijheid.
« De baas is boven gegaan om zich een beetje
te kleeden, » zegde de huishoudster, met een soort
van minachting : « ik zag nochtans niets kwalijks
aan hem ». Maar Leezbeth was niet een van die,
welke Marget ooit hadden kunnen tot gramschap
brengen en nu wachtte ze om in Drumsheugh's
gelaat te kunnen schouwen.
Hij kwam binnen, er twintig jaar jonger uitziende dan straks in het treurige veld, en tot haar
sprekende alsof zij de gravin van Kispindie zou
geweest zijn, vroeg hij haar de thee te willen
schenken.
« Drumsheugh >> en hij schrok over den ernstigen
toon, dien zij aannam, — « eer ik aan U NV tafel
neerzit moet ik u een vraag stellen en gij moet
antwoorden. Gij zult misschien denken, dat ik een
vrijpostig vrouwmensch ben en mij voor dwaas aanzien, maar dat is nu in mij opgekomen en ik zal
niet rusten eer ik zekerheid heb. »
Marget's moed was haast gevallen, want zij zag,
op hoe weinig zij voortbouwde en hoe wild haar
gedacht was, maar het was te laat om achteruit te
gaan en zij zag den schrik op zijn gelaat.
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Drumsheugh stond sprakeloos, zijn oogen in dehare en zijn hand om de leuning van een stoel
geklemd.
zijt gij de vriend, (lie mijn man
• Is het gij,
en mij in onze moeilijkheden geholpen hebt?
Ware hij op de proef voorbereid geweest of
ware zij met een inleiding begonnen, hij zou op de
een of de andere manier ontsnapt zijn, maar al zijn'
listen waren ijdel voor Marget's oogen.
« Gij zijt bij Willem Maclure geweest, » en Drums
heugh's stem beefde van hartstocht, « en hij heeft
het u gezegd. Ik zal het hem nooit vergeven, neen,
nooit; ik zal geen woord meer tegen hem spreken,
al is hij ook mijn beste vriend.
« Wees niet kwaad op dokter Maclure, want
al wat hij gedaan, heeft was 'lift liefde en trouwhartigheid, » en Marget vertelde hem hoe ze tot haar
ontdekking gekomen was.
« Maar waarom zoudt gij er kwaad over zijn,
dat de menschen, die gij geholpen hebt, u in uw
gezicht kunnen danken? »
Marget ving een gemurmel op dat geleek op,
jets als een pond of twee, maar duidelijk kon zij
het niet verstaan, want Drumsheugh was naar den
haard g-egaan en hield zijn gezicht afgewend.
« Veel ponden, maar dat is het minste. Wat
ik bedenk is, wat' er al die jaren ?voor geleden hebt, en hoe gij dat geld gebruikt hebt. Willem zou misschien zonder u nooit een huis váor
mij gehad hebben en ik zou misschien nooit mijn
man gekregen hebben en wij zouden met gebroken harten Whinnie Knowe mogen verlaten hebben. »
• Er zijn in de glen geen voorbeelden van een
goedheid, zooals de uwe, wij waren toch van uw
bloed niet, niet meer dan iemand anders in de parochie.
En daarom, laat mij u danken in mijn naam en
in dien van mijn man en van Geordie, en zeg gij,
mij daarna, hoe gij , er op gekomen zijt ons zooveel
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goedheid te bewijzen.‘ « Marget ging tot Drumsheugh en legde smeekend haar hand op de zijrie.
Hij hief het hoofd op en keek haar in het aangezicht.
• Marget, » zei hij, en dan verstond zij alles.
Hij zag, eer zij naar hem opkeek, een roode gloed
over haar gelaat komen en weer verdwijnen, tranen haar oogen vullen en langs haar wangen neerbiggelen, daarna sprak ze met stille, zoete stem :
« 1k had daar niet het minste gedacht van en
ik ben zoo een liefde, waarvan ik al de vruchten en
gij al de smart gehad hebt, niet waardig. »
• Gij zijt mis, Marget, want de vreugde was
grooter dan de smart, en ik heb er meest bij gewonnen. De liefde heeft mij doen werken en kampen, waar ik anders misschien een niet-waard zou
gevv eest zijn.
De liefde heeft mij voor gierigheid en hardheid
behoed.
De liefde heeft mij in geest en daad rein doen
blijven, want het was bij nacht en dag : Marget. Indien ik nu een man ben, is het uw werk, hoewel
gij het niet wist. Het is weinig, wat ik voor u
gedaan heb, maar gij hebt voor mij alles gedaan
Marget. »
Dan na een poos sprak hij verder :
« Over twintig jaar zou ik niet zonder gevaar
met u kunnen spreken, en uw mans hand niet
kunnen nemen hebben, maar nu is er geen zonde
meer in mijn liefde en ik zou niet beschaamd zijn,
dat uw man mij hoorde zeggen « Marget, ik heb
u lief. »
Hij nam haar hand vast en was teweeg ze aan
zijn lippen te brengen, maar als hij bukte, kuste
zij hem op het voorhoofd « Dit, zegde zij, « is voor
uw groote en trouwe liefde. »
Zij spraken onder het theedrinken nog van veel
zaken, die de blijdschap door Drumsheugh's hart
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deden stroomen, en dan den, ganschen weg over
de heide, waarop de maan scheen, over Geordie.
Zij scheidden aan den hoek, vanwaar Marget
de lichten van haar tehuis kon zien en Drumsheugh
bemerkte, dat zij er verdriet over had to weten, dat
hij alleen naar zijn leeg huis moest terugkeeren.
Gij moet mij niet beklagen, Marget, ik heb
mijn belooning gekregen, ik ben meer dan tevreden. »
Als hij zijn huis bereikte, sloeg `hij den familiebijbel open op een plaats, die gemerkt was en
dit was, hetgeen hij voor zich las : « Degene,, die
waardig, zullen geacht zijn trouwen niet, noch
worden ten huwelijk gegeven, maar' zijn als Gods
engelen in den hemel. »
CAI het Engelsch, door ANNA GERMONPREZ.

r"EZZEZEI
ELECTRA
van

PEREZ GALDOS.

Electra, drama in vijf bedrijven door
B. Perez GaldOs, vertaald door S., Leiden, Adriani, 1901.

daargelaten de kunstwaarde van Gald6s'
jongste drama; — de omstandigheden hebben
er voor gezorgd dat Electra werd tot een
gebeurtenis, lijk men er in de schouwburg-annalen
niet alle jaren heeft aan te teekenen. De lezer vergeve
't ons dus, dat we aan dit werk meer regelen wijden
dan hij in de boeken-recencie doorgaans verwacht
of verlangt.
Wiji voorzeker de schrijver bij ieder van ons
geen nauw bekende mag , heeten, zal 't plicht zijn,
hem eerst voor te stellen. Een lastige plicht, daar
wij zelf hem niet kennen : van GaldOs' talrijke werken
kwam buiten Electra geen enkel onder ons oogen.
Men neme dan voor 't geen het is dit'soort silhouet,
geschetst naar feiten, rechts en links over hem vernomen.
Benito Perez GaldOs is afkomstig uit de Canarische eilanden; hij werd geboren te Las Palmas in.
1845. Spaansch en , Engelsch sprak hij van zijn kinderaren af; het eerste als moedertaal, het laatste als
omgangstaal met de meest beschaafde en bedrijvigc
helft van de bevolking. Zijn eerste opvoeding was
katholiek, maar in die Anglikaansche omgeving ver-waaide zijn godsdienstige overtuiging weldra tot
OG
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hetgene men thans naar de mode humanitaire verdraagzaamheid » heet; ge weet wel : dat stadium
van , skepsis, waarin bevestiging en ontkenning zich
even hartelijk mengelen als salpeter- en zwavelzuur;
maar... straks ontbrandt het lontje van de menschelijke
drift, en 't broederlijk boeltje gaat de lucht in met
een knal van anarchie.
In '64 werd Perez, die toen een beetje schilder
was, door zijn vader (een Spaansch officier), naar 'de
Hoogeschool van Madrid gestuurd `om advocaat teworden ; maar regelmatige studie was niet zijn yak ;,
hij hoorde meer lessen aan den Schouwburg dan aan
de Hoogeschool, en werd ten slotte dagbladschrijver._
De Spaansche hidalgo was bij Gald6s tot diep in de
beenen geza,kt : een soort Engetsch makelaar, met_
zeer ,utilitaire begrippen, was erop geent al jaren
lang, ' en zijn groeikracht bleef niet achter. GaldOs,
had talent; hij wilde een populair schrijver worden,
hij wou roelm en vooral geld. 'Lang moest hij niet
zoeken, om een gemakkelijken weg tot zijn ideaalf
te vinden. De partijenhaat teisterde toen, lijk nu nog,,
het ongelukkige Spa.nje, en Perez zag 't middel Qm
peseta's te kloppen met als romanschrijver een soort
politieken heiland te spelen. Door El Audaz in '71
en La Fontana de Oro in '72 bewees hij aan 't yolk
— die heel luid roepen kan' en hard, schreeuwen
durft, heeft bij , 't yolk veel bewezen — hij bewees,
dus, dat de staatkundige leiders Spanje moedwillig
naar den dieperik sleurden. Zijn boeken hadden bijzonder veel aftrek; hij besloot natuurlijk den goeden
weg verder op te gaan, en algauw was het plan,
bij hem rijp in een reeks romans den kamp te verheerlijken van den revolutiegeest tegen het Spaansche
koningdom in de 1 g e eeuw. Met verwonderlijke snelheid volgden 't een op 't ander de deelen « Episodios
nacionales \> vol letterkundige gebreken en zedelijke
yerkeerdheden, vol dolle, onbesuisde voortvarendheid,
maar ook vol kleur en kracht. Doch, omtrent halfweg
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de serie van zijn historische romans, werd Perez
gewaar dat altijd aan dezelfde letterkundige kost
den publieken smaak niet meer kittelde, en zonder
zijn eerste bedrijf gansch op te geven besloot hij, nu
en dan eens op een andere plaats te gaan hengelen.
« Dona Perfecta verscheen, een actueel zedenroman, een werk vol hevige tendenz dat al de kwalen
van 't land op rekening, smeet van dweepzucht en
onverdraagzaamheid. 't Was voor GaldOs een tijd van
verbazende scheppingskracht. In een omzien was hij
klaar met zijn boeken. Of ze beten, de Spanjaards
aan 't lokaas van die thesis-romans! Er was verdienste
van vinding en stijl ; maar bovenal was daar de oude
kneep om de gevoeligste plek van 't Spaansche
karakter te treffen: den politieken hartstocht, en idem
die om den geldbuidel te vullen.
Omstreeks i 88o ondervond GaldOs aan het debiet
van zijn boeken dat het allengs kon schikken met
zijn tweede soort romans. De wind overigens kwam
over de Pyreneen uit Frankrijk aangewaaid. Zijn
buigzaam talent begon aan realisme te doen. Dat
zou pakken in Spanje zoowel als elders, dacht
hij. Van dien tijd af echter wordt GaldOs grooter
kunstenaar. Hij besnoeit zijn verbeelding, hij versobert zijn intrigue, hij verzorgt zijn vorm ; geduldig en
vinnig bespiedt hij het lagere yolk en de burgerklasse.
Bij voorkeur schildert hij prikkelbare gestellen, zenuwlijders, maniakken. Maar de strenge psychologische
studie is niet bij machte de onedele berekeningen
te bannen uit zijn ziel. Zijn beste werken Fortunata
y Jacinta, Angel Guerra, Nazarin, zijn beklad met
tendenz en konkelarij. Veel donkere vlekken kan de
engel der kunst overgieten met licht, maar de sja, chelarij is een roest in de ziel, door haar blanke
vleugels niet weg te kleppen.
't Was GaldOs niet genoeg de romanliteratuur met
meer dan 7o boeken te verrijken hij liet zich niet
afschrikken door zware bagage op den weg naar den
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roem. Daarbij, zijn laatste romans vielen in evenredigheid van hun stijgende kunstwaarde, minder in den
smaak van zijn gewone lezers. Zoo kwam het, dat hij
'zijn geluk ook op het tooneel wou beproeven : maar zijn
theater-werk — een tiental stukkeh, — had maar soberenbijval. Eerst met zijn jonstge proef was hij er,boven
op; wij zullen later zien waarom 't niet missen kon.
jongste proef heet Electra, drama in 5 bedrijven,
opgevoerd in het Theatro , Espafiol, 3o Januari 1901.

De wereld en het klooster kampen om 't bezit
van Electra. De strijd is hardnekkig, maar de wereld
zegepraalt. Dit heeft de schrijver in vijf bedrijven op
den schouwburg gebracht.
Electra, een meisje van 'achttien jaar, moederloos
en zonder wettigen vader, is, na voltooide opvoeding
in 't klooster van de Urselinnen te Bayonne, door oom
en moei Yuste te' Madrid opgenomen. De Yuste's zijn
schatrijke mensch'en ; door gedurige speculaties komt
het geld hun toegestroomd; een ruim deel daarvan
besteden ze awl; goede werken, doch enkel en alleen
in den vorm van stichten en begunstigen van kloosters.
Mevrouw Evarista Yuste zij draagt de broek —
heeft voor haar steilen klooster-ijver een geestverwant
en -meester in Don Salvador Pantoja, een rijk penitent,:
een figuur als gehouwen uit witten marmer;
tweelingbroer van den Metternich uit l'Aiglon, even
kOud, ' even' vast, even hard, even onmeedoogehd,
even autograat. Pantoja komt druk op , bezdek bij de
Yuste's, en pas is Electra daar, of die moet hij hebben
voor 't klooster. Dat meisje„ vol Jong bleed en vol
talent, een kind, geniaal pratend met haar pop, gejaagd
door een verbeelding soms geprikkeld tot hysterie
— op oogenblikken van beteekeriis in haar leven,.
nieent ze haar moeder te zien, die dood is sedert
van zoo'n meisje wil Pantoja,
Electra's vijfde jaar
eeri
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een engel maken, een engel in de gedaante van een
non.
Waarom hij de hand legt op Electra ? Hij vertrouwt het langs kiesche omwegen aan Evarista en
aan Electra zelf : Het meisje is zijn kind. Eleuteria,
Electra's moeder, gestorven als boetelinge in 't klooster
van San Jose de la Penitencia, heeft een losbandig
leven geleid : Pantoja heeft met haar betrekkingen
gehad, en de vrucht ervan is, naar zijn voile overtuiging, Electra, Maar nog iemand anders meent
Electra's vader te zijn : Cuesta, een financier en de
bestuurder van Yuste's en Pantoja's fortuinen ook
hij bekent zijn vaderschap in een geheim onderhoud
aan Electra, en, wijl een hartskwaal zijn leven sloopt,
bidt hij haar te beloven de testamentaire schikking
te aanvaarden, die hij te haren voordeele maken zal.
Dit alles weet Pantoja niet : Dit zou hem overigens
niet doen afwijken van zijn plan ; maar buiten den
braven, gematigden, goedzakkigen Cuesta, loopen
hem in den weg Maximo, de Markies de Ronda,.
Electra zelf ; en eindelijk staat de man van marmer
alleen tegen alien.
Maximo, neef en gebuur van de Yuste's, een beroemdingenieur, een man gansch in den dienst van zijn
wetenschap, een karakter wars ,van zedelijken dwang,
heeft zijn vrouw verloren, die hem twee kleine kin-.
deren achterlaat. Electra is dol naar die kleinen en
wordt het ook naar Maximo, zonder er zich zelf in
't eerst rekenschap over te geven.
De markies de Ronda, door zijn vrouw Virginia
aanhoudend naar de kloosters georienteerd, maar
ondanks alles zich beter te pas voelend in Gods vrije
natuur, heeft Maximo tot zijn vriend gemaakt en is
met Electra zeer ingenomen, zelfs meer dan 't hem
past.
Hij wil er zijn werk van maken, die twee met
mekaar te vereenigen. Pantoja, aanhoudend op loer,
heeft het al dadelijk beet: hij betrapt Electra nu
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Bens met Maximo, hem reeds om zijn ijver voor de
wetenschap niet heel sympathiek, maar thans om
Electra zijn vijand; dan weer met den Markies, dien
hij een bederver der onschuld noemt.
Een gril van Electra legt den knoop van het
`stuk. Een van Maximo's kleintjes had ze i bij zich
op haar kamer geborgen. Dit nu wordt ontdekt
zekeren namiddag dat al 'de ijveraars zich vaardig
maken om naar de inwijding te gaan van la Esclavitud,
een klooster door Virginia gesticht. Algemeene ontkeltenis en groote ergernis van Pantoja bijzonder.
Maar nu wordt Electra koppig: ze wil niet mee naar
de inwijding, ze gooit haar hoed weg, loopt naar
't kleintjen en vlucht ermee den tuin in. Het is een
schandaal, zegt Pantoja; toch moet men vertrekken
naar 't feest, zonder Electra; die spoedt naar Maximo's
huis.
's-Anderdaags,' in afwezigheid van alien, komt
ze weer bij Maximo aangeloopen om de kinderen
en hem te verzorgen. Zachtjes aan ziet men een gansch
bedrijf lang de twee harten zich naderen. De markies
komt bij en kondigt het dreigend onweer aan : 't gezelschap is weerom op kloosterbezoek, maar men heeft al‘
vernomen waar Electra zich ophoudt, edoch de markies komt haar gerust stellen, en 'bjedt zijn bescherming
aan tegen Pantoja : die verschijnt juist, om Electra
op te eischen. Maximo laat haar niet gaan. Hij en
de Ronda brengen ze later naar huis.
De eerste maal in zijn leven voelt Pantoja dat
hij staat tegenover een man, die tegen hem is opgewassen. Op den koop toe ontzegt hem Evarista haar
hulp kan er niet toe besluiten de aanvraag
van Maximo naar Electra's hand af te wijzen. Maar
den strijd opgeven, dat zal Pantoja niet. Hij verrast
Electra in den tuin, waar ze speelsch ter eêre van
Maximo 'haar hoofd kroont met bloemen, en verplettert haar met de verklarink dat Maximo een zoon
van haar moeder zou zijn.
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Waanzinnig en roepend om haar moeder loopt
het meisje weg van hem; dan komt na de crisis de,
kalmte der uitgeputte krachten; gelaten etn dood voor
Maximo's liefde gaat ze naar 't klooster van San Jose.
Pantoja zegepraalt... voor een oogenblik althans.
Middelerwiji is Cuesta gestorven , hij laat aan
Electra de helft van zijn vermogen op de uitdrukkelijke voorwaarde dat het meisje 't klooster verlaat.
Maximo en de Markies zijn met de uitvoering van
het testament belast en komen naar San Jose den
wil van Electra vernemen. Aan den anderen kant
heeft de Markies de stelligste bewijzen ingewonnen
dat Maximo onmogelijk een zoon van Eleuteria kan
zijn. Allen, de Yuste's ook, zijn aanwezig in de spreekplaats van 't klooster. Pantoja is op zijn post : Hij
vertrouwt op God, en Electra zal niet meer terugkeeren in de wereld. Inderdaad het meisjen is al een
goed eind aan 't kloosterleven gewoon , ze kan Maximo
nu als een broeder beminnen. Maar zie... daar ver schijnt haar moeder, die zegt : « Geen band van bloed verwantschap bindt je aan den man, die je tot echtgenoot gekozen heeft. Hetgeen je gehoord hebt, was
een fictie met goede bedoeling-en. » De Markies en
Maximo komen aangeloopen, en voor de oogen van
Pantoja draagt de tninnaar zijn meisjen aan zijn hart
weg uit het klooster.

4
Men moet zeggen dat dit drama met voorbeeldige
techniek is geleid. Zonder horten of stooten, geleidelijk
aan, gaat de intrigue haar gang. Sober en toch rijk
is de teekening van de karakters; geen overstelpende
dialogen-weelde, aan de Zuiderlanden zoo eigen;
Noordsche strenge bondigheid veeleer. Diepte en dichterlijkheid van gedachten te kust en te keur.
Pantoja bijzonder is een groote schepping : 't is
ook de hoofdspil waarom 't gansche raderwerk draait
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van het drama. Veel kunst eveneens is aan de tweegelieven besteed ; In Maximo's hart laait een vuur,
dat men bij de meeste mannen van cijfers en foi-mulen niet vermoeden zou ; en op 't zien van Electra,
komt alliht het vers van den Ouden Boileau vOOr
den geest :
Tout Paris pour' Chimene a les yeux de Rodrigue.

Met haar' oogen van achttien jaar kijkt ze 't lever),
in, kommerloos, speelsch, losbollig zelfs, maar onschuldig. De ernst van dejaren is nog niet over haar
gekomen en de schoone gaven van haar geest werpt
ze in grillers om haar p een. Hier en daar schijnt
ze ons wel wat to kinderachtig. Een meisje van
18 jaar is doorgaans niet meer te paaien met, een
pop van lijnwaad en zagemeel; en haar zakken vol
minnebrieven, die haar, Haar Evarista's woord, op,
een brievenbus doen lijken, mochten in naam der
waarschijnlijkheid iets minder gevuld of dan toch
een beetje beter gesloten zijn,
De markies de Ronda heeft - in zoover igen
kleur -dat hij zich gunstig onderscneidt van Don
Urban°, die heel ,en al schuil gaat achter den, rok
van zijn, vrouw.
Toch houdt de Ronda ons te veel bezig in evenredigheid met de rol, die hij heeft te vervullen als
specimen tegenover Urban° verdient hij wel ons
aandacht, maar zijn aandeel in de handeling van
't stuk is ter nauwernood voldoende om zijn verschijning op theater te'Wettigen : immers ook zonder
hem zouden Maximo en Electra mekaar hebben gevonden, en als bode van 't nakend gevaar kon hij best
door Pantoja zelven vervangen worden. Ook de- rol
van Cuesta, die hoofdzakelijk moet wijzen op 't problematische van Pantoja's _vaderschap, is te veel uit-gedijd.
Kortom, de karakters van Pantoja, van Maximo,
en van Electra zijn verreweg de meest verzorgdeo-
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De eerste twee bedrijven, hoewel stevig genoeg
gebouwd, zijn een beetje mat en loom. De expositio,
die twee zoo groote akten beslaat is te lang, zooveel
te meer daar dit alles nog geen al te helder licht
over de handeling giet. Maar zeer schoon is het derde
bedrijf. Er zvveeft als jets a3therisch daar in; alles is
ongewoon, en toch zoo natuurlijk, zoo geleidelijk;
zoo kiesch en zoo kunstig, dat openbotten en opbloeien
van een liefde tusschen twee menschen, alles behalve
in dichterlijke verhouding , door 't verschil van ouderdom, door bloedverwantschap en veelvuldig samenzijn
liep het poetische van de schoorvoetende schuchterheid eener eerste liefde-verklaring groot gevaar verbeurd te wezen. En toch kenden Romeo en Julia
nooit schooner uur dan hier Maximo en Electra, die
vOOr een paar dagen als neef en nichtje nog jokten
en gekten en twistten met mekaar!
Even een proef van bewerking uit het derde
bedrijf :
Maximo heeft zijn werkman Mariano met de
ineensmelting van twee metalen belast , de knecht
moet de vordering van de fusie komen aankondigen aan zijn meester, waar deze met Electra woorden
wisselt, eerst sprankelend, dan gloeiend van hartstocht.
Bij elk nieuw stadium in 't zielkundig proces van
hun liefde, komt de werkman binnen met een boodschap
over de altijd vorderende smelting, tot hij eindelijk
roept : « Mijnheer, het metaal is schitterend wit ! »
Zal ik je vrouw worden ? stamelde Electra « Ja! ja ! »
weerklonk het geestdriftig uit Maximo's mond. In hethistorische land van de « coups de theatre » is men
zeker zoo'n kunst niet gewoon.
Even schoon, en in dramatisch opzicht nog beter
is het vierde bedrijf : de zege van Pantoja. Het leggen
van die onedele klem en de val daarin van Electra
zijn aangrijpend stout van gedachte en uitvoering.
Veel minder geslaagd dan de twee voorgaande
is het 5de bedrijf. Waarom toch de schim van de
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moeder, die de gansche ontknooping beheerscht?
Maximo's liefde was groot genoeg om de v6riossing
Aran Electra zonder dat spook te bewerken, en Pantoja's
daad strafbaar genoeg om door logische gevolgen
hem. zelven te ontmaskeren. De ingenieur had in
vroegere omstandigheden wel voldoende karakter
getoond om nu met de vuist op tafel het zijne te
zeggen na de zoetsappige veronderstelling van den
Markies « Of de eerwaardige Don Salvador vergist
zich of hij heeft met opzet het tegenovergestelde der
waarheid gezegd, gedreven door de redenen en doeleinden, die ons beperkt verstand niet begrijpt. » Waarzwijgt Maximo' thans ?
En een schim op tooneel ! Dat Electra meent
en in vroeger jaren meende haar moeder te zien,
niets belet ons dit aan te nemen. Hysterische naturen
zijn op verre na geen herinneringeu uit verleden
tijden. Maar de schim doen komen op theater -ten
aanzien van 't publiek ja, als men dat kan lijk b. v.
Shakespeare in Hamlet of in Julius Cesar het kon.
Waar is de man uit de 20ste eeuw die bij zoo'n verschijning met een glimlachje om den mond zou spreken
van een spook ? 't Ware overigens zeer te betreurenmoest dat krachtig middel van tragische werking voor
ons zijn ontzenuwd. Er zijn geen spoken — het mag
ons, lijk Beets, razend spijten dat er geen spoken zijn
maar 't is zoo, en wij gelooven er niet meer aan.
Doch juist daarom driedubbel hoera voor 't genie
dat ons moderne verlichting durft in 't aangezicht
slaan en ons door zijn hooge kunst kan doen wegkrimpen van schrik voor een schim.
't Is in 't holle van den nacht ; ge staat op een
hooge, sombere vesting ; de sterren pinkelen ; in hun
schemerschijn ligt de aarde ie slapen, en ginder bruist
de zee; 't sloeg daar pas twaalf uur. Wie daar ? heeft
de wacht geroepenm de schim van koning Hamletkomt
op.... Houd u maar kloek, zoo ge een mensch zijt !
Dat is de kunst van den meester. In 't gewone
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leven gelooven we wat wij willen ; in den sChouwburg
gelooven we wat Shakespeare wil. Maar met die kunst
staat onder de modernen misschien Shakespeare alleen.Bjewnsterne slaagde niet in zijn Laboremus en Rostand's veld van Wagram zou op de planken gewis
beter de pijnlijke moeite mogen loonen, er zeer merkbaar door den dichter aan besteed. Schiller zelfs bracht
niet straffeloos den zwarten Ridder in zijn « jungfrau »
En GaldOs met zijn schim in 't gebladert bij helder
lichten dag, te zien voor Pieter en Papwel : Och kom !
daar zouden zelfs ons besjes mee lachen. We mochten
meer verwachten van GaldOs dan een dramatische
snijmachine, geplaatst aan 't einde van 't stuk om de
handeling door te hakken.
't Is waar, Perez GaldOs is Spanjaard en heeft
een Spaansch stuk geleverd voor een Spaanschpubliek.
Hier dient vast rekening gehouden met de verbeelding
van de Zuidervolken.

Na die gansch objectieve beschouwingen over
Electra zal men misschien niet heel goed begrijpen
waarom de Spaansche geestelijkheid zóó tegen het
stuk is uitgevaren. Wellicht niet iedereen zal bevestigen dat de ehrislelike begrippen hier warden bekampt
en overwonnen door de wereldsche. Inderdaad wat
voor christelijke begrippen delven hier 't onderspit?
Denkbeelden, boor ik door sommigen antwoorden, die
allesbe-halve eensluidend zijn met die van alle rechtgeaarde menschen, met die van alle goede katholieken
het eerst. Dus geen christelijke begrippen. Of sinds
wanneer is klopjacht voor kloosters een Evangelische
raad ? De brave Yuste's, gaat men allicht voort —
braaf is geen gaaf — zijn bekrompen lui, die van
't christendom niet veel afweten dan een drukke
praktijk en over christelijke milddadigheid een zeer•
eenzijdige, om niet te zeggen door en door valsche
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opvatting hebben. En Pantoja — kan men, oordeelen
— een groot karakter maar ontsierd door dweperij
en mateloos zelfVertrouwen om zijn g-elijk te behou.
zou hij liever een wereld te niet laten , gaan dan
een iota-van zijn eigen meening of te staan. I-11j wil
Electra's zaligheid verzekeren, ja ; ( maar langs een
weg, Bien hij niet aan te duiden' heeft; daarbij om
zijn doel te bereiken zijn hem alle middelen goed,
zelfs de leugen, en de godsdienst kan geen uitstaans
hebben met Machiavelli. Is 't wonder, zal men vragen,
dat zulk een averechtsch christendom schipbreuk lijdt
tegen zekere denkbeelclen van de wereld, die niemand
beletten een katholiek te zijn van 't beste gehalte,
en dat we volop sympathiseeren met goede menschen,
zonder kwezelvertoon, zonder plakbordjes op 't voor7
hoofd als La Esclavitud of San Jose de la Penitencia?
Alles goed, zullen wij antwoorden : de Yuste's
zijn geen idealen; het christendom is geen dwangbuis; en Pantoja, in zijn blinden ijver om beste
te doen, doet niet eens het goede ; maar de schrijver
kan met een stuk veel onschuldiger dan- Electra` zijn
inzicht hebben, en we weten hoeveel er in-dees wereld
van betrekkelijkheid afhangt van omstandigheden
En juist daarom aarzelen wij niet Electra te noemen
een slechte daad.
Doodelijke rampen wegen op 't Ongelukkige
Spanje : buiten het schiereiland verlies van al de
s(choone kolonies ; muiterij en kuiperij daar 'binnen.
De beste zijner kinderen, troUw aan God en koning;
helpen' waar ze hulp kunnen, brengen, maar de won=
den zijn niet te stelpen. Politiekers met verbrande hersenen ruien de geestelooze massa's op en -de menigte
keert den rug naar altaar en troOn en holt om
redding bij de furie der demagogie...
Nu of nooit heeft hij een zending te' vervullen,
de Spaansche dichter, die het _ wel meent met zijn
yolk. Zijn gave werd nem geschonken om de gemoederen, door de orkanen der revolutie opgezweept,
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-te temmen met een goddelijk woord van liefde en
vrede ; hij is daar om 't Spaansche geloof — dat, Goddank, niet is uitgestorven — een lied te doen stemmen
van boete en van hoop aan 'Hem die is, voor de
volkeren lijk voor den eenling, de weg, de waarheid
en het leven ; hij moest de verloren kudde terug
leiden naar de eeuwige bronnen van verlossing en
heil.... Dat is 'zijn roeping.
En zie : Op 't einde van verleden jaar las men
in de nieuwsbladen over 't proces Ubao : 't Was raca!
bij de antiklerikalen : Er was een rijk meisjen in
it klooster opgesloten en aan de daders moest publieke
rekenschap over hun handelwijze worden gevraagd!
Maar de waarheid was dat het meisjen uit eigen
beweging de wereld had verzaakt. Doch xecht en
gerecht zijn niet altijd hetzelfde, en de tribunalen
oordeelden dat het kind, nog niet oud genoeg, bij
haar familie terugkeeren zou. 't Feit verwekte groote
opschudding, en GaldOs kreeg een gedachte : De ware
toedracht van de zaak, wat maalde hij daarom ; maar
zoo'n kloosterhistorietjen op den schouwburg gebracht , wat een buitenkansje voor iemand op jacht
naar een naam en naar geld!... Nogmaals werd de
schoone Muze verkracht en geofferd aan den doemon
der populariteit.
De uitslag is dan ook de gewenschte geweest.
Bij 't opwarmen in den schouwburg vant , een voorval,
waaraan 't klooster niet de minste schuld had, heeft
het janhagel van Spanje op het clericalism gehuild
en getierd en gevloekt ; als tusschenbedrijf in 't kunstwerk is de Marseillaise gezongen en Riego's hymne
en Trag-ala, en na de vertooningen juichten de benden
toe met steenen in de ruiten der kloosters. Voorwaar
een benijdenswaardig succes!
Maar over 't algemeen is de toon van het stuk
zoo kalm, zoo bezadigd, zoo zoetsappig-vergoelijkend
zelfs? Niet eenmaal Pantoja wordt om zijn leugen
gestraft? Dat juist is een satanische streek te meer.
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Om die elders ingehouden drift 'hebben in de tegen4woordige omstandigheden de woorden van Maximo
tegen de maatschappij en hier en claar nog een andere
kracht van dynamiet....
In 't geboorteland van GaldOs staat Teneriffe:
De berg is getooid met bloemen en groen ;, doch
bij poozen is op zijn top een rookzuil te zien en
om zijn, lenden kronkelt soms een slang van vuur
In Electra heeft 'het dolle schorremorrie den rook
gesnoven en op den bloernenmantel der poezie hier
en daar een streep lava ontwaard. Het lieeft, den
vulkaan geraden, die met een gril dorpen en steden
tot gruizeling schudt en ze begraaft onder een sto/4vlon ed van vuur : en ook daaro-m hebben de furien
der vernieling uit de kelen van de muitende massa's
gejoeld en geschreeuwd en gejuicht.
Zal zoo 'n ovatie voor GaldOs een aannioediging
ofwel een laatste waarschuwing zijn? Alles is te
i van de kunst, laat ons hopen
vreezen ; maar in flaa'm
't Is nog niet te laat voor hem om berouwend teluisteren naar Lamartine :
Non, sous quelque drapeati que le barde se range,
La Muse sert sa gloire et 'non ses passions.
Non, je n'ai pas coupe les ailes de cet ange
Pour l'atteler hurlant au char des factions.
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HEDENDAAGSCHE ZIELKUNDIGE STELSELS(00

is eene lastige taak de hedendaagsche zielkunde
in al hare richtingen te volgen zoo : verschillend
zijn zij van elkander. Wij bepalen ons bij de merkAveerdigste.
Tot in de 16° eeuw hadden de wijsgeeren ongeveer op
dezelfde hoofdprinciepen gewerkt, aan Aristoteles ontnomen.
Descartes brengt eene volkomene omwenteling teweeg : uit
zijn stelsel ontstaan het idealism en het mekanism. Het
idealism vond zijnen stelselmatigen opbouwer in Kant.
Het positivism door A. Comte gegrondvest eigende zich

(T) Deze studie zal hoofdzakelijk op den mensch betrekking hebben.
Daarom hadden wij ze liever anders betiteld : de zielkunde heeft eigenlijk een weer omvattend voorwerp dan het woord voor ons schijnt
aan te duiden d. i. de ziel van den mensch.- Het is het oude
irept tiux.- van Aristoteles, de Anima, van St. Thomas en de Scholastieken. Daardoor verstonden zij het , levensbeginsel », datgene waardoor een leveed wezen verschilt van de stof, d. i. door en in zich,
werkt, leeft. De zielkunde bestudeert dan plant, dier en mensch.
Doch de hedendaagsche wijsgeeren hebben de zielkunde niet alleen
beperkt tot den mensch, maar in den mensch, tot de ziel alleen. Dit
gedacht komt voort van Descartes, en rust op een valsch begrip der
methode die in de Psychologie client aangewend.
In tegenstelling daaxmede en om onmiddelijk de princiepen aan
te duiden die wij later zullen ontwikkelen, hadden wij liever het woord.
menschenkunde anthropologie, gebruikt. Doch in de immer vooruitgaande verdeeling der wetenschap heeft dit woord reeds eerie bijzondere
en bepaalde beteekenis gekregen : het beduidt de kennis van den
mensch volgens historiSche opzoekingen en overblijfselen van gewoonten
en zeden der vroegere rassen.
Om geene moeilijkheid en verwarring te veroorzaken, achten wij
het voordeeliger het woord « zielkunde te behouden, mits wel te doen
zien in welken zin men het verstaat.
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de mekanistische wereldopvatting toe waarvan Descartes de
grondslagen had gelegd.
Uit de samensmelting van idealism en positivism ontstond het phenomenism van Taine dat Stuart Mill in het
agnosticism herschiep.
Die oplossing der zielvraagstukken door Spencer als
onvoldoende beschouwd, miek plaats voor de Evolutieleer.
.Dezes materialistische « Weltanschauung » was onmogelijk
,overeen te brengen met de uitslagen door nieuwe psychophysiologische methoden geleverd : de spekulatieve wijsgeeren klampten zich aan het psycho-physiologische Parallelismusvast (Windt), terwijI zij die meer den mensch op praktisch
gebied beschouwende, met het materialistische positivism
onmogelijk konden vrede hebben en tot een onverrechtveerdigd sceptiek geloof hunnen toevlucht namen (Balfour).
De hedendaagsche zielkundige stelsels hebben dus hun
uitgangspunt bij Descartes ( I) (1596-T 650). Alle vormen van
het Positivisme en Idealisme willen bij hem hunnen steun en
meester vinden. En inderdaad, Descartes is een omwentelaar
Wiens grondbeginselen overal doordrongen, zonder voorloopig
diep te zij n ondeizocht. Het ipse dixit zijner discipelen verwierf
,
hem ten deele- de onsterfelijkheid.
Descartes was een geniaal mathematicus (2). De eigenlijke proefnemingsphysiek herschiep hij 'in eene wiskundige
Physiek en_ze deed met reuzenschreden vooruitgang (3). De
natuurverschij nselen , werden- nauwkeuriger onderzocht, en
door ,de uitslagen begeesterd hield ,Descartes weldra alleen
van de mathematische methode rekening, paste deze alleen
en overal toe en schoof de ervaring ter zijde.

(I) Cfr. D. MERCIER. Les Orzgines de la Psychologie contemporaine. Louvain, Institut superieur de Philosophie 1897; bijzonder : Ch. I,
IV, VI. — Wij bepalen ons hier bij 't uiteenzetten der Cartesiaansche
Psyschologie. In een volgend artikel zullen wij het ongegronde en
valsche van Descartes' methode doen uitschijnen.
(2) Men weet dat hij de « Geometric analytique y) uitvond en grondvestte.
(3) « C'est une des vues capitales de Descartes, confirm6e tous les
j ours par les progrês de la science moderne d'avoir ramenê - la Physique
elle-méme aux Mathêmattques ».
,
Nota van V. Brochard in zijne uitgave van Descartes' « Discours
de la Mahode , p. 27. Paris, "G-ermer-Bailliêre, ;883.
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De wiskundige verklaring aller verschijnselen drong zich
aan hem op als alleen klaar en met volledige zekerheid aanmeembaar (1).
Waarin bestaat deze rnethode? In de Physiek leeren
'wij de eigenschappen der lichamen kennen : warmte, licht,
barnkracht zijn geene op zich zelven bestaande dingen; het
zijn hoedanigheden van een bestaand lichaam. Het wezen
eener stof bepalen wij volgens hare eigenschappen die onze
zinnen aandoen door hunne uitwerkingen. Wij kennen dus
dit wezen (essentia) niet in zich zelven. Zoo b. v. wanneer
wij eenen steen zien vallen, besluiten wij daaruit dat hij
aan de zwaartekracht onderworpen is, doch de kennis der
zwaartekracht zegt ons niet het geheele wezen van den steen :
of hij kiezel, kalk, koolstof inhoudt.
Wanneer wij een licht zien in de verte, kunnen wij niet
_zeggen waardoor het wordt voortgebracht. Laat ons naderen.
Wij stellen vast dat het een gaslicht is. Doch wij weten
nog niet alles. Wat is gas? Om zulks te verklaren zal de
scheikundige die vloeistof ontleden, haar met andere stoffen
doen reageeren, de eigenschappen opzoeken die ze kenschetst
en eindelijks tot de wezenlijke bepaling komen : gas is eene
vloeistof uit C en H (kool- en waterstof) samengesteld
in de verhouding van I atoom C voor 4 atomen H (CE14).
Wij hoeven dus eene geheele reeks proefnemingen te doen
em eene bepaling te kunnen geven. En zoovele proefnemin.gen, zoo dikwijls zijn wij blootgesteld aan het gevaar van
,ons te bedriegen.
Met het voorweip der wiskunde is het anders gesteld.
Wanneer wij een cijfer voor den geest hebben, weten
wij onmiddelijk wat het is; wij hoeven maar de eenheden
te ontleden waaruit het is samengesteld. Waarom? Omdat
een getal een afgetrokken gedacht is, rechtstreeks in zijn
geheel kenbaar door den geest. Z66 ontleedt de meetkunde
het begrip van punt en lijn, neemt de axiomas aan die
daaruit voortvloeien als b. v. die van Euclides, verbindt ze
en bouwt daarmede eene gansche wetenschap op.

(I) « Je me plaisais'surtout aux mathematiques a cause de la certitude et de rêvidence de leurs raisons ». Discours, p. 27. « Et j'avais
toujours un extreme dêsir d'apprendre a distinguer le vrai d'avec le
-faux pour von- clair en mes actions ». Ibid., p. 29.
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Het scheen dus heel eenvoudig aan Descartes, om -willebarer grootere zekerheid en klaarheid, die methode van ontleding _der gedachten, die niet haren toevlucht hoefde te
nemen tot de proefnemingen der Physiek, ook in de zielkunde
toe te passen (I).
Descartes doorzoekt de denkbeelden die hij heeft over's menschen handelingen en wezen. Om tot de wiskundigezekerheid te geraken waar geen misverstand, geen zinbedrog
mogelijk is, verwijdert hij uit zijnen geest al wat hem daarover
werd onderwezen, wat zijne zinnen hem getuigen « ik heba
ondervonden dat mijne zinnen mij bedrogen en het is voorzichtig handelen van geen geloof te hechten aan iemand die
ons eens bedrogen heeft » (2).
De inbeelding ook bedriegt ons. Descartes verwerpt hare
aanwijzingen. Hij verwerpt eindelijk de eenvoudigste en
klaarste opgave zijns gewetens : b. v. dat ik hier zit, aart
mijne tafel, te schrijven « want ik ben overtuigd dat er een
almachtige God bestaat. Het is dusmogelijk dat er noch aarde,.
noch hemel noch eenig stoffelijk lichaam weze, en dat desniettegensta.ande zijne Almacht mij dit alles doe gevoelem (3):
Indien ik dus aan niets meer geloof hecht, vraagt Des-cartes verder, ben ik dan tot een onvermijdelijk Scepticism
gedoemd?
Neeti. Indien ik aan alles twijfel, weet ik dat ik
desk- ik; dus besta ik (4). « Indien God mij bedriegt, is
het 1zeker dat ik besta, en Hij bedriege mij zooveel Hij wille,
Hij kan niet bewerken dat ik niet weze, zoolang ik denk

(I) Ces longues chaises de raisons toutes simples et faciles dorm_
les gêométres brit coutume de se servir pour parvenir a leurs plus
difficiles demonstrations m'avaient donne occasion de m'imaginer que
toutes choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes,
s'entresuivent en mème fawn et que pourvu seulement qu'on s'ab-stienne d'en recevoir aucune pour vraie qui ne le soit, et qu'on garde
toujours l'ordre qu'il faut pour les dêduire les unes des autres, it n'y
en peut avoir de si êloignêes auxquelles enfin on ne parvienne ni de
si cachèes qu'on ne decouvre ». Dzscours p. 37. In het 5 0 deel van
zijnen Discours past Descartes op de natuurliike wetenschappen demethode toe die hij hier aanduidt.
(2) Discours, p. 48. — Meditationes de prima thilosophia ; nieuwevitgave van 'Dr. &Littler. Munchen, Beck, 19o1, p. 52.
(3) Meditatzo ra , p. 58.
(4) Discours, p. 49. -- Medztatio 2a, p. 68.
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te bestaan ». Cogitatio hoec a me divelli nequit : ego sum;
ego existo; certum est (i).
Het eerste en eenigste klaar grondbeginsel der Cartesiaansche zielkunde is « dat ik een wezen ben dat denkt ».
En denken voor Descartes is hetzelfde als : zich inbeelden,
willen, gevoelen. « Quid igitur sum? Res cogitans. Quid est
,hoc? Nempe dubitans intelligens, affirmans, negans, volens,
nolens, imaginans quoque et sentiens. At certe videre videor,
audire, calescere ; hoc falsum esse non potest; hoc est proprie
quod in me Sentire appellatur; atque hoc praecise sic sumpturn nihil aliud est quam cogitare (2).
Van daar uitgaande, ziet hij in den mensch slechts de onstoffelijke ziel. Van Naar bestaan alleen ben ik vast overtuigd, omt ik het onmi ddelik in mij waarneem. Het bestaan van het
lichaam kan ik nog in twijfel trekken : immers ik ken het
niet rechtstreeks maar alleen door de zinnen. Daarbij zijne
kennis is mij van geenen nutte in de studie der ziel.
Al wat ik niet opvat als denkend wezen, dus mets
buiten de ziel, is stof. En welk begrip heb ik van de stof?
Het eenigste dat min gees/ daarover klaar getuigd (3) is « de
uitgebreidheid » (a). Zij vormt het wezen der stofielijke zaken,
door de beweging in aanraking komende om veranderingen
te ondergaan; en wier verschijnselen aan ijzeren wetten zijn
,onderworpen. (Me'canicism). Ons lichaam, zooals de andere
lichamen der natuur, zooals al de levende wezens, is een uitgebreid, beweegbaar dingen.
Descartes' ontleding komt dus hier op neer : wat wij den
mensch noemen, is niet e'en wezen; het zijn twee tegenover
-elkander staande en als aan elkander gebondene wezens; hier
in het hoofd de denkende, onstoffelijke ziel (5); daar het
stoffelijk lichaam.

(I) Medztatzo 2a p. 74(2) Ibid., p. 78.
(3) Dit is ook voor Descartes de rede waarom ik aan het bestaan
icier stof geloof hecht. Doch het ontwikkelen van dit punt gaat meer
rechtstreeks de Cnteriologie aan.
(4) Meditatio 2 a , p. 8o, 82, 84.
(5) Descartes bewijst de onstoffelijkheid der ziel hierdoor dat al de
akten derzelve gevoelens, zinsindrukken, begrippen, tot het denken
lunnen worden herleid, dat een eenvoudz:ge akt Dus is de ziel ook
eenvoudig en onstoffelijk. — Men merke wel op dat dit bewijs het
tegenovergestelde is van hetgene tot dan toe werd aangenomen. Ook
is het niet doeltreffend. Doch daarover later.
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Doch hoe zijn deze twee zoo van hoedanigheden verschillende wezens met elkander vereenigd? Want voor het
gezond verstand vormen zij toch eene eenheid : de zielstoestanden hebben hunne uitwerkingen ' op het lichaam : de
droefheid, de vrees slagen het ter neer, de vreugde geeft
het leven en beweging. Hoe die wederzijdsche invloed verklaard? Descartes vindt geene uitlegging en bekent het zelf.
« Het schijnt mij dat ons verstand onbekwaam is, klaar en
terzelfdertijd het onderscheidtusschen lichaam en ziel en hunne
vereeniging te begrijpen. Daarorn moet men ze als eene e'e'nheld
en terze?fdertijd als twee zaken beschouwen, hetgeen tegenstilidig
is » (i). Zoodoende blijft de mensch in zi jn geheel ongekend.
Doch aandacht werd gevestigd op de ziel als zelfgenoegzame schepster der denkbeelden, waarvan zij in haar
zekerheid draagt. Als dusdanig zal zij alleen in het vervolg,
) het voorwerp uitmaken der i zielkunde : dit was de grondSlag
van het Idealisme.
Het scheen schoon de ziel zoo in haar -gansch daglicbt
te stellen en haar een verheven rol te, geven bdven 'al de
stoffelijke bewegingen. Daarbij, wanneer Descartes haar einde
navorschte, loochende hij niet in 't minste God's bestaan
ik heb het begrip van een almachtig wezen: dit begrip kan
mij niet- komen dan van dit wezen zelve : rondorn mij is,
alles beperkten bepaald. Dus moet God bestaan » (a).
Doch zijn stelsel moest de ,ergste gevolgen hebben. Gedurende verscheidene eeuwen bleef het als de eenige aanneembare uitlegging gelden van den mensch. Immers, Descartes'
idealisme en mecanicisme vonden gelijk hunne bewonderaars.
De nieuwe ontdekkingen in natuur- en sterrekunde worden
aanthet mecanicisme toegeschreven. Was dit niet een genoeg
zaam bewijs zijner deugdelijkheid? De wetenschappen nochtans waren niet genoeg gevorderd en het was maar in de
19de eeuw
eeuw dat in het Positivism de voile waarheid van het
mecanicism bewezen scheen.
Descartes' idealisme werd door de eeuwen heen op verschillende wijzen uitgebreid. De logische gevolgen werden
er uitgeperst en zoo zag men de engelsche school met

(i) Lettres de Descartes. Edition Cousin, 1825, t.
(2) Men leze daarover de 'gansche Meddatio 3a,

lettre 29.
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Hume (I) (t 1776) tot het uiterste scepticism overslaan. Bij
middel der zinnelijke indrukken die wij van een voorwerp
ontvangen, kennen wij dit voorwerp niet; wij kennen die
indrukken alleen. Wij zien een licht, wij hooren eenen klank :
de samenvoeging dier indrukken kunnen wij bestudeeren,
doch wezens, vermogens en ziel nemen wij niet waar : zij
bestaan dus niet. En rechtstreeks gevolg : de zedeleer en
hare regels kunnen niet verrechtveerdigd worden; God
bestaat niet.
Een wonder in de zoo wijd uiteenloopende ontwikkeling (2) der Cartesiaansche philosophic is dat niet een wijsgeer
er toe kwam den slappen kant van het stelsel aan te toonen.
ZOO begeesterde zij aller verstand, dat hare eerste grondbeginselen allerminst als onschendbaar wierden aanzien.
Voor Hume is het idealisme een vastgesteld en verrechtveerdigt feit. Kant (1724-1804) gaf aan het idealisme eene
nieuwe kenschetsende wending : het is de noodzakelijke wet
van ons denkvermogen , het gevolg van den bouw des zelven.
Descartes was niet meer tot den oorsprong der begrippen
opgeklommen, om over hunne waarde te oordeelen : hij
aanzag voorwaar wat zijn verstand hem als klaar en duidelijk
deed erkennen. Kant kleeft die zienswijze aan. Indien niet
de mensch maar het verstand alleen denkbeelden schept, is
de zielleer beperkt tot deze vraag : in hoever zijn zij waar ?
De waarheid kan natuurlijk niet bestaan in de overeenkomst
der begrippen met het objektieve , en die vraag kan alleen
worden opgelost door het ontleden van het begrip zelve derwaarheid. De psychologische vraagstukken komen dus voor
Kant hierop neer; wij hebben geestesvoorstellingen van alien
aard. Welke onder hen beantwoordt volkomen aan het oorbeeld eerier kennis; — bijgevolg wat is eene kennis — wat
eene ware kennis?
Eene kennis is een « synthetisch oordeel a priori. 3
Wanneer wij cen oordeel vellen, hechten wij een gezegde
aan een onder \A urp vast daar het ons schijnt dat het gezegde

(I) HUME : A treatrzse on human nature.
(2) Het is ons onmogelijk van alle volgelingen van Descartes te
spreken : als Locke en Berkeley in Engeland, Leibniz en zijne school
in Duitscliland, enz.
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aan het onderwerp toekomt. Daarbij geldt een wetenschappelijk oordeel, voor algemeen en overal waar : als ik zeg :
zuurstof en waterstof , in vereeniging met elkander verbinden
zich om water to vormen, dan is dit niet alleen waar op het
,00genblik dat ik de verbinding bestatig, op dit punt van den
aardbol, maa'r immer en overal. En nochtans wij zien, maar
,deze enkele, verbinding, op dit oogenblik. Waarom spreken
wij dan dit algemeen oordeel uit?
Ons verstandsvermogen is zoo gevormd, dat wij bij 't zien
van dit enkele geval onvermijdelijk , het algemeen oordeel
uiten : zuur- en waterstof vormen water. De zoo gevormde
zin is een « synthetisch Urtheil a priori. » Zetten wij dit wel
in 't licht, want daar zit 't gansche stelsel van Kant aan vast.
Een oordeel is analvtisch of synthetisch(r): analytisch wanneer het gezegde uit de ontleding van het onderwerp kan
worden getrokken; synthetisch wanneer , zulks niet mogelijk
is, en het gezegde aan het ' onderwerp wordt toegevoegd
(cruv-Tdhi p,c) ingevolge onzer inwendige struktuur. (2)
Een voorbeeld van analytisch oordeel : elk lichaam is
uitgebreid. Het is mij genoeg het eenkbeeld « lichaam »

(I) IM. ' KANT. Krztik der reznen Verrdinft, herausg. von Von
Kirchmann. Heidelberg, 1891, S. 46, 47, 48.
(2) Ziehier overigens de woorden van KANT zelf :
. Analytische Urtheile sind also diejenigen in welche die Verknupfung des Pradicats mit dem , Subject durch Identitat , diejenigen
aber, in denen diese Verkniipfung ohne Identilat gedacht wird, sollen
Synthetzsclze Urthezle heissen. Die- ersteren kOnnte man auch Erlauterungs, die anderen Erwezterungsurthezle heissen, weil jene durch
das Pradicat nichts zum Begriff des Subjects hinzuthun, sondern diesen
nur durch Zergliederung in seine Theilbegriffe zertallen, die in selbigen
sch6n (obgleich verworren) gedacht waren : da bingegen die letzteien
zu dem Begriffe des Subjects ein Pradicat hinzuthun 'welches in jenem
gar nicht gedacht war and durch keine Zee gltederung desselben hatte
kOnnen herausgezogen werden. Z. B. wenn ich sage : alle KOrper sind
ausgedehnt, so 1st dies ein analytisches Urtheil ? Denn ich , darf nicht
iiber den Begriff, denn ich mit dem korper verbinde, hinausgehen,
um die Ausdehnitng, als mit demselben verkniipft, zu finden'. Sondern
jenen Begriff nur zergliedern, d. i. des lilannigfaltigen, welches ich
j ederzeit in ihm denke, mfr nur bewusQt werden um dieses Pradicat
darin anzutreffen , es ist also ein Analytisches Urtheil. Dagegen wenn ich
sage : alle KOrper sind schwer, so ist das Pradicat etwas ganz Anderes
als das was ich in , dem blosSen Begriff eines KOrpers uberhaupt denke.
Die Hinzuftigung eines solchen Prâclicats c gibt also ein Synthetisches
Urtheil >.
(Krzt. der r. Verntinft, s. 54).
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te ontleden in het verstand om er de uitgestrektheid in te
vinden.
Een oordeel is synthetisch wanneer een gezegde niet
in de ontleding van het onderwerp kan worden gevonden;
wanneer het er nochtans wordt aan toegevoegd, omdat de
ondervinding het zoo vraagt, hebben wij een synthetisch oordeel
a posteriori b. v. de moeder heeft hare kinderen lief. De
kinderen lief hebben is niet volstrekt / begrepen in het onderwerp moeder », daarom is het oordeel synthetisch, en a
-posteriori, omdat wij zien dat het zoo is. Doch deze dubbele
mauler van kennen, die al-leen de feiten vaststelt, isAom die
rede, niet wetenschappelijk.
Het synthetisch oordeel a priori eindelijk is datgene waar
'het gezegde in de ontleding van het onderwerp niet kan
-worden gevonden en ook niet door de ondervinding kan
worden gegeven : van dien aard zijn al de wetenschappelijke
grondbeginselen, de methaphysische princiepen, de eerste
princiepen der wiskunde, natuurkunde, enz.
Hoe ver thans zijn bijzonder deze laatste kennissen
waar ?
Door de zinnenprikkeling krijgt de ziel van de buitenwereld de stof van haar kennen. Om een begrip voort te
brengen, giet zij zelve in ideale en subjektieve vormen, uit
'haar alleen voortkomend, de ondervindelijke waarneming.
Beantwoordt daaraan een buiten ons gelegen voorwerp? Dit
-mogen, noch kunnen wij bevestigen. De waarheid is subjektief al wat wij weten is dat wij deze of geene zinsprikkelin_gen onderstaan. Wat ons op die wijze verschijnt in de zinsaandoeiling is een « phenomenon ». Het ding zelve, oorzaak
en voorwerp van het denkbeeld is een « Noumenon ». « Unter
Noumenon verstehen wir ein Ding so fern es nicht Objekt
imserer Sinnlichen An schauimg ist (I)... Erscheimingen so fern
sie als gegenstande nach der Einheit der Kategorien gedacht
werden, heissen Piicenamena » (2).
Wij kunnen dus het wezen der dingen, het wezen der
ziel en het wezen van God denken, doch wij kunnen het niet
kennen, omdat de stof ons daartoe niet in de zinswaarneming

(1) Kritzk, s. 262.
s. 258. — Phenomenon Sinneswesen, s. 260. — Nou(2)
,menon Verstandeswesen, S. 261.
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wordt gegeven. Kant gaat ook logisch voort wanneer hij de
entologische, kosmologische en physiko-theologische bewijzen
van,Gods bestaan verwerpt (i).
Terwiji Kant aan de ervaring nog eenen schijn van rechten
schonk, veranderde na hem de idealistische Psychologie in
eene eindelooze kritiek van de grenzen onzer kennis, van de' vormen a priori of kategorien enz. De hoewezenheid van
het kennen zelf werd niet meer in acht genomen. In , plaats.
van den oorsprong der begrippen na te gaan, wilde men
immer voort a priori in het verstandsvermogen de ter kennis
noodige voorwaarden zo.eken.
Weldra werd de Psychologie eene pantheistische meta-physiek.
Duitschland werd het tooneel van eenen kamp tusschen
de idealistische filosofen, die trachtten, scheen het, om strij d
)
de grootste onwaarschijnlijkheden voort te brengen. Door
zijne teverregaande buitensporigheden verloor het idealisme
weldra den overheerschenden invloed dien het eenigen tijd
bad uitgeoefend. Koch de geest der jeugd was, door zijne
princiepen-gevormd, die derwijze bleven voortleven.
Eene tegenwerking ontstond met Schopenhauer (2) (1778186o)..
moor Descartes en zijne idealistische opvolgers is de
mensch een denkend wezen, voor Schopenhauer een uitsluitelijk willend wezen. Schopenhauer dacht de droomerijen zijner
voorgangers te keer te gaan, hij zelf ontsnapte niet aan het
pantheism waar de eenling verdwijnt in het groote geheel,

Terwij1 Duitschland te midden zijner idealistische princiepen bleef voortleven, ontstond eene' nieuwe richting, in
Frankrijk, die de gansche negentiende eeuw moest vervullenen veler geesten met vooroordeelen en misverstand bedriegen
bet Positivism.
Auguste Comte (1798-1857) wordt als een genie aanzien
alleen oin die benaming te hebben gevonden, want wart het
Positivism gebleven wat August 'Comte daardoor verstond,..

s. 476, 483, 495.
(2) SCHOPENHAUER. Der Welt als Wale and Vorstellung.

(I) Kritzk,
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zouden wij niet ver gevorderd zijn op wetenschappelijk
gebied (1).
Comte dus nam als uitgangspunt, het algemeen gedacht
dat iedereen heeft over eene kennis : eene kennis is het
bewust worden van een buiten ons gelegen voorwerp dat
onze zinnen aandoet; dus juist het tegenovergestelde van
Descartes en Kant.
Daaruit besluit Comte onmiddelijk, dat de zinnenkennis
de eenige ware is. Doch onze zinnen kennen alleen het
stoffelijke, het individueele, het objektieve , dus is dit ook alleen
kenbaar. Inbeeldingen, gedachten, wilsakten ontsnappen ons
omdat de reflexie onmogelijk is. « Het denkende wezen kan
zich niet in twee scheiden waarvan het eene deel zou redeneeren en het andere zien redeneeren. Het opgemerkt orgaan
en het opmerkende orgaan zijn dezelfde; hoe zou dus de
opmerkmg kunnen plaats grijpen. ›› (2)
De Psychologie wordt dus eene Physiek. Onnoodig te
zeggen dat van eene ziel hier geene spraak kan zijn. Wij
moeten ons uitsluitend toeleggen op de natuurverschijnselen;
ze in klassen rangschikken en hunne oorzaken opsporen
volgens de ervaring. Zoo zullen wij er toe komen aide natuurverschijnselen, de mensch inbegrepen tot eenige, misschien
wel tot eene enkele wet te herleiden, die volgens Comte de
wet der aantrekkingskracht zou zijn.
Dit is de positieve, wetenschappelijke urtlegging der
wereldorde tegenover alle theologische of metaphysische verklaring, thans verouderd en voor goed verlaten (3).

(1) Dit is thans door iedereen erkend, door de Positivisten zelve.
Immers, daargelaten << dat de afgoderij van het felt tegen de natuur
is van den mensch, en zelfs beneden de echt wijsgeerige opvatting .,
is ook . enkel feiten kennen den 'naam van wetenschap niet whard.
Want wetenschap blijft toch immer het zien van het verband tusschen
feit en oorzaak ..
(A. WELVAAR. Hedendaagsche Wijsbegeerte. c Dzetsche
Warande en Belfort >, 1901, n' 4, hi. 346).
(2) COMTE. Cours de Philosophie posztzve, I, p. 35.
<< Mais sous rinèvitable decadence de l'esprit religieux, a mesure
(3)
que notre activite mentale trouve un meilleur aliment continu, ces
questions inaccessibles (la recherche des causes) sont graduellement abandonnees et finalement jugêes vides de sens pour nous quz ne saurions
rallement connaitre que les faits appre'ciables a noire organisyne,
sans jamais pouvoir obtenir aucune notion sur la nature intime d'aucun
etre, ni sur le mode essentiel de production d'aucun phenomeme a. Cours
de phil. positive VI, p. 706. Cfr. Gruber : August Comte-Freiburg
Herder, 1889, der Positivismus. Ibid., 1891.
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Die fnieuwe opvatting had en moest natuurlijk veel aanhangers vinden en veel invloed uitoefenen. ,, Zij scheen een
einde te \stellen aan de idealistische droomerijen om tot het
tastbare en onmiddelijk vatbare weer te keeren.
Comte had nochtans het zwakke van zijn steisel niet
ingezien. Het scheen zijnen volgelingen onmogelijk zoo maar
met eenen pennetrek alle Psychologie weg te cijferen. Gelijk
Comte het had voorgesteld werd het Positivisme verlaten,
doch de naam bleef voort bestaan en de methode ook alhoewel zij anders werd toeKepast : de gewone ondervmding die
Comte aanprees werd vervangen door de wetenschappelijke
proefneming :
Het is niet genoeg een verschijnsel vast te stellen zulks
laat ons niet toe de volledige oorzaken ervan te bepalen.
Doch de geleerde verandert de omstandigheden waarin het
verschijnsel zich heeft voorgedaan, spoort na of het zich nog
voordoet. herhaalt en beredeneert zijne proefnemipgen en
kan eindelijk met zekerheid de oorzaken, altharis de onmiddelijke, aanwijzen.
Doch daarbij sloten velen stelselmatig alle metaphysisch
onderzoek uit over de natuur dier oorzaken. Het feit alleen
kennen is 't ordewoord. ( I)

( ) De groote verdedigers der ervaringsphilosophie in Holland
waren Opzoomer Het - wezen der kennis ; en Van der Wijck : De
Wijsbegeerte der ervaring verdedigd.
Het wezen der kennis », bl. 58) over
Ziehier hoe Opzoomer
het Causaliteitsprobleem schrijft Zoo chkwijis er een verschijnsel plaats
heeft en er dus jets nieuws ontstaat nemen wij waar dat er iets aan
voorafgaat. Het tegendeel is zelfs, nu de wereld er eens is, ondenkbaar.
Eerie waarheid die niet eene uitzondering heeft, leert ons dus overal
opvolging kennen. En hoe verder wij nu in onze natuurkennis vorderen,
des te meer zien wij telkens dat het nieuwe' verschijnsel met een of
meer der antecedenten in een inniger verband is dan al de andere ; een
verband zoo nauw dat wij van noodwendigheid van opvolging, en dus
van causaliteit, durven spreken. - Die ervaring is algemeen en het is nooit
ieniand gelukt, een geNal aan te geven waarin het tegendeel openbaar
was. Zoo wettigt de ervaring het besluit, dat overal waar successie is;
ook causaliteit bestaat, m. a. w. dat een nieuw verschijnsel niet alleen
door een oneindig aantal van antecedenten wordt voorafgegaan, maar
dat het tevens in 66n of meer dier antecedenten 'zijn oorzaak heeft,
,zoodat het daarmede noodwendig, met al de andere verbonden is. Dit
,nu en niets anders is het groote beginsel, de wet van causaliteit ).
DUPONT, Ontologie, p. 378.
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Deze methode werd door H. Taine (1828-1893) in ,de
Psychologie overgebracht. « si jeme suis occupe des facultes
c'est pour montrer qu'en soi et a titre d'entites distinctes elles
ne sont pas. Une pareille precaution est fort utile. Par elle
la Psychologie devient une science dc fazts;car ce sont des fails
que nos connaissances. On peut parler avec precision et detail
d'une sensation, d'une idee, d'un souvenir, d'une prevision,
aussi bien que d'une vibration, d'un mouvement jhysique;
dans l'un comme dans l'autre cas c'est un fait qui surgit;
on peut le reproduire, l'observer de acrire ; il a ses precedents,
ses accompagnements, ses suites. >> (i).
Hoe lost Taine althans de groote vraagstukken der zielkunde op ?
Wat wij eerst in ons vaststellen is een gedacht, eene
inbeelding, een gevoel die wij aan een vermogen toeschrijven;
de som dezer vermogens heeten wij de ziel. Doch zulks is
een zelfbedrog.
Bij nader toezien en ontleden erkennen wij dat de
zinswaarneming maar alleen bestaat; dat er in ons eene opvolging is van eene reeks zulker akten : zij verschillen van aard :
nu is het de indruk van eene kleur, dan van eenen toon. En
juist tot gemak di.- spraak, om die verschillende reeksen met,
eenen kollektieven naam te bedieden, hebben wij het woord
« vermogen » ingebracht : zienvermogen, oorvermogen, denk-vermogen, wilvermogen enz .... En is het niet duidelijk, dat
zulke woorden eene algemeene beteekenis hebben en dat
,het indiviclueele felt alleen bestaat.
Onze verscheidene zielsverschijnselen kunnen verder tot
eenvoudigere termen herleid worden : een wezen in den
ouden zin van 't woord, eene substantia, bestaat niet : noch
stoffelijk, noch onstoffelijk. In een wezen is niets waarachtig dan zijne akten, die eene beweging zijn der atomen waaruithet is samengesteld : dit voor de stoffelijke werkingen.

(I) H. TAINE. De l'intelligence. Paris, Hachette, vol. I, Introd.
p. I et 2. Taine gaat volgenderwijze voort (die bladzijde heeft hare belangrijkheid) : « de touts petits faits, bien choisis, importants, significatifs, amplement circonstancies et minutieusement notes, voila aujourd'hui la matiere de toute science; chacun d'eux est un specimen instructif,
une tete de ligne, un exemplaire saillant, un type net auquel se ramene
toute une file de cas analogues ; notre grande affaire est de savoir quels
sont ses ele'ments; comment zls nazssent; en queues facons et a quellesconditions ils se combinent et quels sont les effets constants des cornbinaisons ainsi formees ».
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Doch de stoffelijke beweging rechtstreeks en in zich zelven
beschouwd, en niet meer onrechtstreeks, door de uitwendige
zinnen, bestaat uit eene volgorde van zinnelijke waarnemingen, oneindig eenvoudig en klein (I) elke zielsakt is eene
stoffelijke beweging_ tot zekere graad van hevigheid en ontwikkeling aangegroeid. Destengevolge voelen wij eene kleur,
eenen klank, hebben wij een gedacht enz. Dit zijn zoovele
verschijnselen (phoenomena) die opkomen en verdwijnen,
zonder dat wij een blivende zln kunnen kennen.
Hier nogmaals, wat wij reeds meermalen hebben vastgesteld, wordt de studie van den mensch in z/n geheel verwaarloosd. In plaats van de specifische verschiinselen te
nemen die zich voordoen en ze op onpartijdige wijze te
bestudeeren,- is Taine alleen bekommerd om de hoedanigheid
tot de hoeveelheid te herleiden. Hij hecht zich aan den stoffelijken kant der psychologische feiten, om _de Physiologie en
Physiek als grondige uitlegging derzelve te aanvaarden. — En
zijn besluit is eene brutale uitdrukking van het Phenomenisme
« Une infinite de fusees, toutes de meme espece, qui a divers
degres de complication et de hauteur s'elancent et redescendent incessamment et eternellement dans la noirceur du
vide, voila les titres physiques et moraux; chacun d'eux n'est
qu'une ligne d'evenements, dont rien ne dure que la forme.
Un ecoulement universel, une succession intarissable de
meteores qui ne flamboient que pour s'eteindre et se rallumer
et s'eteindre encore sans tr'eve ni fin, tels sont les caracteres
du monde lorsqu'il se reflechit dans le petit meteore vivant
qui est nous memes, et que, pour concevoir les choses, nous
n'avons clue nos perceptions, multiples, indefiniment ajoutees
bout a bout. (2) -- Met --i-echt mag men van Taine zeggen :
« Kant is niets, in vergelijking met dezen ornverwerper
aller werkelijkheid. Taine is een Samson te midden der
Philistijnen. Bij hem ,blijft niets meer van den tempel staan,
waarin zoovele geslachten met eerbied knielden. Hij slaat
's menschen geest ten gronde, treedt hem met de voeten,
vernietigt hem geheel, zoodat hij aan leven en hoop geene
plaats meer oVerlaat. — Gij wilt alzoo de wereld verdelgen,

(i) De l'Intelligence, vol. I, Livre III.
(z) De ?Intelligence, Preface, p. 9.
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roepen hem ontzet de mystieken en spiritualisten toe? Ik
wil, antwoordt Taine met philosophische gerustheid, ik wil
alleen de waarheid ». (I)

+

Die gedachten in de wijde wereld geworpen werden
(hernomen en uitgebreid op eene andere manier door de
Engelsche wijsgeeren. John Stuart Mill (1806-1873) was de
voorvechter van den nieuwen vorm dien het Positivism op
.engelschen bodem aannam. (2)
Comte, zeiden wij, wilde alleen de uiterqke waarneming
als uitgangspunt aller kennis. Wij kennen de wereld door eene
< intuition directe. » Met rede voegde Stuart Mill er de
inwendige waarneming aan toe, zonder dewelke geene Psychologie denkbaar is.
Door onze onmiddelijke waarneming kennen wij alleen
onze bewust zijns toestanden; tegenwoordige ondervindingen
(emotional or sensitive feelings) herinneringen aan verledene
en verwachting van toekomende ondervindingen. Als deze
dikwijls tegelijk in ons voorkomen, verbinden zij zich in eene
gezamentlijke voorstelling volgens vier groote wetten : hunne
overeenkomst, hunne tegenstelling. hunne gelijktijdigheid en
,hunne opeenvolging. Die verbindingen gebeuren niet bij
toeval of onder den dwang van onweerstaanbare wetten,
maar de geest is daarin werkzaam en brengt dezelve voort.

(I) DUPONT WHITE. Melanges philoso jbhiques. Paris, 1878, p. 367-

375.
Taine's subtiele bedrieglijke ontledingen verlokten velen. Ziehier
-hoe een welgekend fransch schrijver zijnen invloed op de jeugd kenschetst : o La foi absolue a la science », zegt P. Bourget van zijn stelsel
sprekende, « en faisait comme la base et le dogme de la necessitê
circulait d'un bout a i'autre de l'oeuvre... L'antithese cependant kait
trop aigUe entre les theories professes par nos maitres les plus admires,
les plus aimès, et les besoins d'action que l'infortune du pays nous
mettait au coeur aprês les dêsordres de la guerre et de la commune...
Mats- l'ine'vztable discipline de la vie nous faisait accepter de telles
antitheses comme la condition naturelle des dmes modernes a.
P. BOURGET. games de famille. Paris, Pion, 1901, p. 3 et 4.
Men weet ook dat Zola beweert het realisme in den roman geleerd
to hebben van Taine.
(2) De bijzonderste gedachten van Mill. die wij Kier kortbondig
uiteenzetten zijn ontnomen aan het standaardwerk des schrijvers : A Sys
tern of Logic. London, Longmans and Co.
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De eigenlijke zielstudie herkreeg meer hare rechten.
De zinswaarnemingen derwijze met elkander verbondenleggen het geheele geestesleven uit : zoowel de algemeene
begrippen als de individueele kennis ; een oordeel vellen is niet
eene algemeene waarheid uiten ; het is zinnenindrukken aan
elkander knoopen.
Daarbij ondergaat hij ook den invloed van Kant; wij
kennen alleen het subjektieve; van den buiten ons bestaanden
wereld weten wij niets met zekerheid. Wij vatten de feiten,
die zich in ons voordoen en zulks op het oogenblik dat zij
zich voordoen. Het wezen der zaken blijft voor onzen
verstoken ; Stuart Mill is « agnostiek ». Hij vond dit woord,
dat thans zijne wereldronde heeft gemaakt. Wat heeft zulks
te beclieden ?
Volgens zijne1psychologische theorie bevat onze gansche
voorstelling van de wereld niets dan de door associatiewetten
gegroepeerde zinnelijke onder-vindingen. Onze begrippen
van wezen, stof, lichaam, ziel, zijn alleen woorden waarvan
wij niel weten of er eene objektieve werkelijkheid aan beantwoordt. Het hchaam is de uitwendige onbekende oorzaak
waaraan wij onze zinsondervindingen toeschrijven; de ziet
is de onbekende bevatster derzelven. (I)
Wat hier nogmaals verwondert is dat Stuart Mill niet
Oft hem onbewust overheerschende vooroordeel kan verwerpen : de Psycholoog moet uitgaan van het a priori aangenomene princiep wij kennen niets dan het zinnelijke Zijne
eerste taak is de verschillende in ons voorkomende feiten
b. v.! de algemeene begrippen, de individueele kennissen,
vast ti e stellen, hun ontstaan en hunne karakters te ontleden.

Herbert Spencer (2) bouwt zijne Psythologie ingelijks
zoo op, dock zij is meer omvattend.
Descartes had de wetenschappen in twee groote vakken.
verdeeld : ,deze zouden de stof bestudeerep, aan de meka-

§ 8.
(I) Logic,
(2) Lord Herbert Spencer in 1820 geboren, leeft nog. Zijne werken zijn menigvuldig. De bijzbnderste die ons hier aanbelangen zijn
First principles. Principles of Psychology (2 deelen).
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nische wetten onderworpen, door de uitwendige zinnen kenbaar; gene de onstoffelijke wezens, met verstand begaafd,
alleen kenbaar door de inwendige waarneming. Deze verdeeling was door alle geleerden aangenomen.
De natuurlijke wetenschappen hadden ten gevolge der
nieuwe experimentele methode grooten voortgang gemaakt
Galilee, Pascal, Huyghens, Newton, Fresnel, Ampere, Faraday,
zijn zoovele namen die elk eene nieuweontdekking verpersoonlij ken, waarvan het mekanicism zich het vaderrecht
toeeigende. (I)
Ware het dus ook niet mogelijk de studie van den mensch
tot eene wetenschappelijke mekaniek terug te brengen en
zoo eindelijk de uitlegging der gansche wereldorde te ver-,
eenvoudigen in eenige begrippen die de philosOphie en de
wetenschappen zouden insluiten ?
Spencer denkt van ja en hij beroept zich op de « evolutie.
De Evolutie. Het woord is van Herbert Spencer. Van af
1852, dat is zeven jaren voor het verschijnen van het « ontstaan der geslachten » van Darwin (2), had de engelschen

( Zie D. MERCIER, ,La Psychologze expe'rimentale et la _Philosophie 'spiritualiste. Bruxelles, Hayez, 1900, p. 5-6.
Ziehier het vervoig dier bladzijde die de bijzonderste ontdekkingen
opsomt
<, En 1842 MAYER avait decouvert requivalent mecanique de la
chaleur; or, entre les diverses forces de la nature il y a une loi tle
correlation : aucune d'elle ne peut etre engendrêe si ce n'est aux depens
d'une autre; aucune ne disparait sans faire place a une autre. L'idêe
se forma donc peu a peu de considérer toutes les forces de la nature
comme des formes d'energie mecanique et de leur appliquer le principe
de la conservation de l'energie.
Depuis longtemps KEPLER avait prepare la mecanique celeste; NEW,,
TON en avait ecrit le t er chapitre ; Lagrange Laplace, Le Verrier avaient
continue son ceuvre.
La Chimze etait consideree déjà comme un ensemble de relations
ponderales et les efforts d'un grand nombre de chirnistes allaient désorimais s'inspirer _d'une parents supposee de la chimie avec la mecanique.
Depuis la decouverte de l'abbe Hady la Crzstallographth avait
des lois geomêtriques et promettait de renouveler Ia mineralogie...
D'autre part les liens de la physiolove humaine avec la physique
et la chimie devenaient de plus en plus etroits. Simultaiiement DARWIN
faisait resolument entrer dans une vqie nouvelle la, biologie desormais
les etres vivants ne seront plus seulement ranges en ordres, classes et
embranchements mais on recherchera les lois de leur origine. La decouvette de SCHWANN creer la biologie cellulaire et l'histologie; l'embryogenze donnait dejà des esperances; a leur tour les sciences naturelles
recevaient une nouvelle orientation ».
(2) CH. DARWIN. On the Origin of Species by means of nature?
Selection. 1859.
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filosoof de hypothese opgevat volgens dewelke de planten
ien dierengeslachten zouden voortkomen uit gedurige veranAeringen der cersoorten, veranderingen te danken aan de
wijziging der omstandigheden waarin zij leven. De taak van
Darwin heeft bestaan,in het nazoeken der bepaalde oorzaken
onder den invloed derwelke de geslachtsveranderingen der
organismen plaats grijpen. (1).
Voor Darwin (1809-1882) was de groote oorzaak de
natural selection » de natuurlijke- keus der- wezens, _die
eene soort van kennis schijnt te onderstellen. waardoor deze
of gene levende eenling sommige vermogens bijzonder ver,sterkt, om aan de ongunstige omstandigheden waarin hij leeft
weerstand 'te bieden: Dit versterkt vermogen gaat aan zijne
afstammelingeri over. Door toedoeri , van andere bijkomende
omStandigheden wordt zoo allengs het geslacht gewijzigd.
Voor Darwin is de evolutie dynamisch werkend : het
levend wezen brengt zelf de veranderingen te weeg.
Voor Spencer is zij statisch, het levend wezen is passief.
Volgens hem zijn het de omstandigheden, die de veranderingen
veroorzaken en niet het wezen dat zich aan dezelve adapteert.
Wanneer Oene menigte levende wezens in een ongunstig
'omgeving verblijven, zullen, diegenen_alleen voortbestaan die
het best gevormd zij'n, 'den stevigsten inwendigen bouw bezitten :_ de andere zullen , verdwijnen in dien « struggle ,for life. 0
Pit" is hetgeen Spencer noemt : « the survival of the fittest. >>
Al 4e tegenwoordig bestaande wezens zijn een- voort-brengsel der evolutie, de eindtermen eener gestadige ontwikkeling van of de verdikking der eerste vloeistofsterien
tot de hoogste verschijnselen van menschelijk en maatschappelijk, leven. (2)

(t) D. MERCIER, Origines de la Psychologie comtemp.,

p. 113.
Ch. Darwin wordt gewoonlijk als de vader der evolutietheorie
beschouwd. P. Vogels zijne Vraag-stukken der Zielkunde. (Amsterdam,
Van Langenhuyzen), II hoofd. 2, is ook van deze meening,, zonder zelf
van Spencer gewag te maken. Zuiks is, zooals men ziet eene grove
missing.
(2) Cfr. VOGELS, Op. cit., II hoofd. 2. - KEnLLER. De Mensch.
Leiden, Van Leeuwen, 1895, hoofd. IV.
Spencer ontwikelt zelf dit gedacht op de volgende ,wijze K on
a reconnu que la formule abstraite qui exprime la transformation des
etres Vivhnts exprithe Ogalement la transformation qui se fait et qui s'est
faite, partout. Le systême solaire depuis son tat primitit jusqu'a son
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Doch eene verandering is niet denkbaar zonder iets
,blivend, dat men in het nieuwe dingen terug vindt; anders
ware het eene vernietiging en schepping van een nieuw wezen.
Dat blijvende is de kracht. Zij is het substratum aller verschiin,
selen, en elk wezen is eene verwezenlijking, in eene min
of meer hooge mate, van dat onbekende wezen : de kracht.
Deze mekanistische opvatting meer bijzonder op den
mensch toepassende, geeft Spencer eerst in zijne « Principle
of Psychology » dezes objektieve stuthe.
Te midden dier algemeene evolutie is ten gevolge der
_gunstige omstandigheden een dier volmaakter geworden, terwijl‘
de ontwikkeling der anderen werd tegengehouden. Die volmaking heeft het verstand teweeggebracht, en het verstand
schiep de ingewikkelde, zedelijke, godsdienstige en sociale
toestanden. En geen wonder : ieder geslacht doet nieuwe
ondervindingen op, die bewaard blijven en door de erfelijkheid
worden overgezet. Spencer spreekt dus Descartes en Kant
tegen waar zij houden staan dat het verstand al zijne kennissen,
in zich zelf vindt.
Doch hij neemt het verstand niet als een onstoffelijk vetmogen : de geestes en willensakt is maar de keerzijde der
zenuwprikkeling in hoogeren graad van volmaaktheid. Ook
bestudeert hij uitbundig de voorwaarden der zinswaarneming
en de verdere ontwikkelingen die zij kan ondergaan.
Overtuigd positivist, beweert hij, in zijne subjektieve
Psychologie dat onze kennis alleen zinnelijk is,. en dat al
onze oordeelen door de verbindingswetten van Mill worden
geregeld :
Van daar, dat , de wereld verdeeld is in twee kategorien
van zaken : het kenbai e (the knowable) en het onkenbare
(the unknowable). Het kenbare is datgene dat onder het bereik
der zinnen valt : de wederzijdsche invloed der dingen op
elkander als inwerkingstreding der kracht.

scat actuel en est un exemple. La transformation de Ia terre depuis
son scat primitif oil sa surface a commence a se consolHer jusqu'a
l'epoque actuelle s'est pareillement conformee a la loi genêrale. Pour
les etres vivants la transformation s'y conforme, non seulement dans
le dêveloppement de chaque organisme mais aussi dans le monde organique en general, considers comme un ,agregat d'espéces ».
H. SPENCER. Le przneipe de l'e'volution. Reponse a Lord Salisbury.
=Paris, Guillaumin, 1895, p. 25.
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Wij zijn gedwongen het bestaan van het onkenbare aan,
te henien, doch in de onmogelijkheid er iets meer over te
zeggen. Immers het ware dwaas b. v. de uitwerkselen van,
den elektrieken stroom vast te stellen en te besluiten dat er
niets is om dien voort te, brengen. Doch welke is de natuui
van dit lichaam? Wat is de kracht ? — Daarop kunnen wif
niet antwoorden.
Spencer gelukt er niet in, eene vaste Psychologie op te
bouwen. Hij verandert ze in eene Physiologie : de ontwikkeling des geestes staat in znnig verband, met de ontwikkeag van
het zenuwsysteem : dus is het ons toegelaten, beweging en geest
tot elkander le herleiden.

Na zoolang vruchteloos zoeken dacht men eindelijk in
de Evolutie de volkomene bekrooning der wetenschappen,
met de uitlegging van 't mensthelijk wezen te hebben gevonden: Herbert Spencer's 'philosophie was aantrekkelijk door
de stevige eenheid in al hare deelen, den schijnbaar logischen
aaneenhang ttisschen de grondprinciepen en de afleidingen,
Met uitbundige vreugde begroet, door bekwame en moedigevolgelingen verdedigd, scheen zij onsterfelijk. (I) Op de strenge
ondervinding gesteund, dacht zij het idealisme voor goed,
te hebben overwonnen.
Nochtans; de geschiedenis, noch de ervaring of de kuristmatige'

soon waarschinlik in eene andere is overgegaan. (2) De, aprioristische
<<First principles » door Spencer's genie opgebouwd, vielen ten
gronde. De warboel herbegon.
Het positivisme, niettegenstaande het daartoe al zijne
krachten had ingespannen, was er niet ingelukt de mefaphysische vragen naar het wezen en het einde van den mensch,
te onderdrukken. Het is -nietgenoeg te beweeren dat hij,

kweeking konden niet een geval aanwlzen, dat eene

(r) t Quel est le chercheur de ce temps-ci dont l'oeuvre exerce dans
Pêcole positiviste la plus ' puissante attraction? Sans conteste, c'est lord
Herbert Spencer. D'oii vient au célèbre philosophe an2lais cette influence?'
Précisêment du caracthe encyclop&lique de sa doctrine. Nul parmi_ les
hommes contemporains ne' 7 rappelle a ce degre Aristote ».
VAN WEDDINGEN, L'Encyclique de Leon XIII VEterni Patris),
.Bruxelles et Paris, 188o, p. 92.
(2) Zie D.MERCIER. La Psychologie coneemporaine, p. 429, de yeti
-klaringev fschnaturli,YveDgsdzukconit
bekent en desniettegenstaande aan de ,evolutie vasthoudt om niet tot,
eenen Schepper te moeten zijnen toeviucht nemen.
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maar een stofje is, zonder doeleinde te midden der algemeene
Peolutie geworpen. Het geweten komt daartegen in opstand.
Ook zegt Van der Wijck « de partijen die vroeger aan tegenovergestelde palen stonden, zijn nader tot elkander gekomen.
De strijd tusschen empirie en bespiegeling is in beginsel
geslecht. Van de eene zijde erkent men thans dat ons denken
steeds den vasten bodem der feiten onder de voeten moet
hebben, en van den anderen kant, dat de macht van het
denken steeds boven de ervaring uitgaat. » (i).
En voorzeker, dat wij begrippen hebben, wiens voorwerp
niet rechtstreeks door de zinnen wordt waargenomen staat
boven alien twijfel vast. Gij hebt een begrip van de aanirekkingskracht. Wanneer hebt gij die rechtstreeks waargenomen,
dit is niet de rechtstreeksche of onrechtstreeksche gevoigen
dezer kracht, den val van de steen naar de aarde, ebbe en
vloed, maar de kracht zelve ; die den steen naar beneden trekt.
Die kunt gij noch zien ,noch hooren noch voelen. Zeg mij
anders hare kleur, haar toon, of hij hard dan wel zacht is,
,zoet of bitter smaakt. En nochthans vie kent niet de beteekenis van het woord kracht, alhoewel het geene zinnelijk
waarneembare eigenschap bezit?
Door die en andere redenen aangedreven heeft men eene
onderstellmg gewaagd die beter met den vooruitgang der
Psychologie scheen vrede te hebben.

ii
De Psycho-physiologische verschijnselen door Weber aangeduid, door Fechner uitbundiger bestudeerd en in de 19 de eeuw
met drift onderzocht brachten tot de hyphothese van het- parallelism. Lijk Ladd (2) het doet opmerken het waarnemingsfeit
is het bijzonderste, tot niets anders herleidbaar voorwerp derPsychologie; doch daarnevens kunnen ook het physiologische
en physische als voorwaarden van den bewustzijns akt worden
bestudeerd. Immers de « Wechselwirchung » zooals de Duitschen zeggen, tusschen ziel en lichaam is, niet te miskennen,
« De phycho-physieke leer, schrijft Wundt, moet van

bl. 92, 93.
(I) VOGELS, Op.
(2) D. MERCIER. Psychologie e:x'perimentale, p. is.
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het door de ervaring overal bestatigde feit uitgaan, dat niets
in ons bewustzijn voorkomt wat niet in een bepaalde physische
proccessus zijnen grondslag vond. De eenvoudige ondervinding,
de verbinding der ondervinding in voorstellingen, de associatie
derzelven, de processus der aperceptie en des willens gaan
gepaard met physiologische zenuwprikkeling... leder organisch verschijnsel is een psycho-physische proccessus » (i).
Reeds in de gewone taal vinden wij de tegenstelling
tusschen ziel en lichaam (2) ; dit, is de drager der uitwendige
ervaring, terwiji de ziel de verbinding beduidt dier uitwendige
verschijnselen met een inwendig zijn. Aan de uitwendige
voorstellingen beantwoordt volgens de gewbne opvatting een
voorwerp; voor de wetenschappelijke ontleding is dit het
metaphysisch begrip eener substantia. Alhoewel deze niet
onmiddelijk kan worden opgevat, legt zij toch den objektieven
samenhang der voorstellingen uit. Op dezelfde wijze vatten,
wij de ziel op als een wezen, waaraan wij de innerlijke
waarnemingsakten toeschrijven. Is de ziel inderdaad eene
substa-ntia ? Alhoewel de Psychelogie tot dit metaphysisch
besluit kan brengen, hoeft zij zulks van den beginne of niet
na te gaan om hare proefnemingen te' verwezenlijken.
Doch brengt die negatieve stelling niet een onaanveerbaar
dualisme in, waimeer het Parallelismus juist de eenheid van
den mensch zou willen vrijwaren? Bet schijnt van ja.
Wat bediedt eigenlijk het Parallelism , (3) dat de onpartijdige studie der Psychologische daadzaken ons niet toelaat
ziel en lichaam tot e'e'n stoffelijk wezen te herleiden, doch

(I) WUNDT. Grundziige der Physiologzschen Psychologie. Leipzig
Engelmann, 1893, II, s. 644.
(2) o So stelt die Sprache zunachst der Seele den Geist gegeniiher..
Beide sind Wechselbegriffe fur eins und dasselbe, denen ,im Gebied
der aussern ErfahrAng' Leib And Korper entsprechen. Korper ist jeder
Gegenstand der aussern Erfahrung wie er sich unmittelbar unsern sinners
darbietet, ohne Beziehung auf ein ihm zukommendes Sein. Leib ist
der , Korper; wenn er mit dieser Beziehung auf ein inneser Sein gedacht
wird. Ahnlich ,heisst Geist das inhere Sein wenn dabei keinerlei ZAsammenhang mit einem aussern Sein in Riicksicht fällt, wogegen bei der
,seele namentlich wenn sie den Geiste gegeniiber gestellt wird, gerade
die Verbindung mit einer leiblichen, der aussern Erfahrung gegebenen
Existenz vorausgesetzt ist ».. WUNDT, '1, II.,
(3) Cfr. LADD. Philosophy of, Mind. London, Longmans, 18951
Ch. Zeztschrift far und phzlos. Krztzk, 1900, n° 2._ Lehre von psycho-physiologischen Parallelismus.,
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dat de zinsprikkeling met den bewustzijns-pro_cessus gelijk
vooruitgaat ; dat ' zij zich derwijze volgen dat eene verandering in het lichaarn eene verandering in den geest zap.
teweegbrengen. Er is dus een verband tusschen lijf en ziel
Doch welk is 'de natuur van dit verband? Hoe vormt de
ziel met het lichaam maar een wezen zoodanig dat een
psycho-physische akt kan plaats hebben? Men stelt die' vraag
onvermijdelijk en de Psycho-physiologie lost ze niet op. (I)3
Wundt ook blijft de belangrijkheid dier vraag niet onbewust en hij is met verre van het aristoteliaansch animismus
aan to nemen dat er een antwoord op geeft. < Van den
anderen kant kan men niet ontkennen dat het animismus
in de uitlegging der bewustzijns verschijnselen juist dezen
daadzaken, welke de andere stelsels (spiritualismus of idealismus en materialismus) verwaarloozen, recht iaat wedervaren.
Dat eene psychische daad een physiek levensverschiinsel tot
grondslag heeft, is zeker. De phychologie heeft in al hare
onderzoekmgen den samenhang tusschen ,beide blootgelegd.
Indien het animismus tot hiertoe nog geene houdbare theorie
der levensverschijnselen heeft voortgebracht, is het toch niet
onwaarschijnlijk dat zulks haar niet gelukken zal. (2)
Het animismus, verstaan zooals Aristoteles het heeft
ontwikkeld en zooals het uit de moderne ontdekkingen-voortvloeit is de houdbare theorie die Windt zoekt. Het lost de
vraag van het Parallelismus voldoende op. Het geeft rekening
der menscheljke akten juist omdat het den mensch in zijn
geheel beschouwt en geen enkele der noodige faktoren : biologische, physiologische, anatornische, ter zijde laat.
Wij hebben gezien hoe na Descartes de systemen elkander
hebben opgevolgd zonder dat men ooit eene voldoende en
leefbare uitlegging kon vinden.
Zij die het Aristotelism . niet kenden of het door hunne
vooroordeelen p een als een historisch stelsel oppervlakkig
beschouwden, en die toch terzelfdertijd aan het Positivisme

(I) In een belaagrijk artikel van : De Gads, November 1901
het algemeen verba d tusschen hersenen en zieleleven », behandelt
Th. Ziehen de vraag \ an het Parallelismus. Hij beslutt « Uit deze
voorstelling ziet men dat ook tegenwoordig over de uplossmg geene
overeenstemming heerscht; rnim moet dus zelf kiezen, of nog beter„
zelf aan de ontmkkeling der oplossing deelnewen ». Bl. 339,
(2) WUNDT. Ibid., II, S. 635.

634 HEDENDAAGSCHE ZIELKUNDIGE STELSELS.

Juin vertrouwen niet konden schenken, daar het geOne
gegronde basis leverde voor zedelijk en sociaal leven, verkozen
een verdoken scepticism op filosofisch gebied.
Zoo aarzelt Balfour niet .het- Positivism streng te verpordeelen : Wie zou het naturalism (Positivism) de minste
aandacht schenken indien het zich niet opdroni in naam
der wetenschap, en niet eischte haar met gezag te vertegen-

In zich
aelve is het onbeduidend. Ilet bevredigt het verstand niet, noch
/eantwoordt aan de behoeften van het menschdOm. Indien deswoordigen en in haren naam het woord te voeTen?

Mettegenstaande zijn invloed zich immer_ meer uitbreidt,
indien meer en Meer geleerden en halfgeleerden alhoewel
met tegenzin zijne teeringen toetreden'en zich aan zijne'heerschappij onderwerpen is dit ten minste gedeeltelijk omdat
zij de tegenstrijdigheid niet inzien tusschen de praktisch
noodzakelijke haridelwijze die de ervaring van hen vergt
en de spekulatieve maar hoogst bedrieglijke princiepen der
positieve wetenschap waardoor de empirische school trachtte
het verstand en het geweten der menschheid te Overheerschen » (I).
En toch, WItarschijnlijk niet wetende Nkaarheen- zich te
wenden, kan hij er niet toe besluiten de princiepen van het
positivism te verwerpen. De metaphysiek niet grondig verstaande, schrjjft hij « De verdedigers der metaphysiek zijn
dichters die het afgetrokkene en bovenzinnelijke behandelen
in plaats van het stoffelijke en zinnelijke » (2).

(I) Who would pay the slightest 'attention to naturalism (positivism) ifit did not force itself into the retinue of science, assume her
livery and claim, as a kind of poor relation,' income sort to represent
her authority and to speakwith her voice ? 10f itself it is nothing. It
neither ministers to needs of mankind, nor does it isaticly their reason.
And if in spite of this his influence has increased, is increasing, and
on yet, shows no signs of diminution if more and more the educated
and - the half educated are acquiescing in its pi etensions and however
reluctantly, submitting to its domination this is at least in part, because
they ,have not learned to distinguish between the practical and inevitable claims, which experience has on th, allegiance and the speculative
but, quite illusory title by which the empirical school have endeavoured
to - associate naturalism and science in a kind of joint supremacy over
the thoughts and consciences of the mankind a. A. BAILFOTIR, Foun:
dations of Belief. London, Longmans and C°, 1896, p. 135-136._
Metaphysicians' are poets who deal with the abstract and,
(2) Ibict
the ,suprasensible instead of the concre te and the sensuous a, p. 101.
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Gelooven wij dus, om het zedelijk leven te redden,
.aan al wat daartoe noodig is, zonder naar eene redelijke
uitlegging te vragen, (I). Gelooven wij aan het onstoffelijk
en onsterfelijk wezen der ziel; gelooven wil dat ons leven
een doeleinde heeft, dat God bestaat. — Waarom?
Zoo handelden noch Aristoteles noch de Scholastieken.
Wij wenschen te toonen hoe hunde Psychologie bekwaam
is na zoo dikwijls mislukte pogingen een volledig en aanneembaar systeem te vormen, zonder een der gegevens te miskennen ; hoe zij noodzakelijk hare plaats komt innemen, als
volkomen de feiten uitleggende' door hooger princiepen. De
zielkunde leidt natuurlijk tot de metaphysiek.
Descartes had zijne Psychologie a priori opgebouwd
en de metaphysiek die daaruit voortkwam moest natuurlijk
.zonder vaste grondslagen zijn (2).
Aristoteles gaf aan de ervaring de haar toekomen,de plaats. Hij hield rekening met de innerlijke zelfondervinding en met het zelfbewustzijn in den mensch. Het
-neothomismus kent aan de ervaring de plaats nog in breeder
mate toe door de toepassing der moderne proefnemingsmethoden.
Doch de metaphysiek kan, zonder aan de ervaring te
schaden daarin hare plaats bekleeden. Immers hjk M r Binet
het zeer wel zegt « la Psychologie experimentale est ind6pen,dante de la metaphysique, mais- elle n'exclut aucune recherche
de metaphysique » (3).

(I) . But if Naturalism by itself be practically insufficient; if no
conclusions based on its affirmations will enable us to escape from
the cold grasp of its negations, and if, as I think, the contrasted system of Idealism has not yet got us out of the , difficulty, what remedy
remains? One such remedy consists' in simply setting up side by side
with the creed of natural science, another and supplementary set of
beliefs which may minister to needs and aspirations which science
cannot meet, and may speek amid silences which science is powerless
to break .. Vbid., p. 186).
(2) . Il serait peut-étre permis de le trouver plus prOfond en
metaphysique qu'en geomètrie > zegt van hem Van Weddingen. Op. cit.
P9 89En V. Brochard alhoewel warm verdediger van Descartes merkt
zelf op : « La methode que Descartes preconise, ,c. a. d. celle qui consiste
a contruire d'avance, a priori, ce qui doit etre, nest utile que dans
les mathe'matzques ». Discours. Nota p. 31.
(3) BINET. Introduction a la Psychologie expe'rimentale. Paris,
_Alcan, 1894, p. 146.
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Met het oog op die verklaring zijn wij overtuigd dat
het neothomisme in zijn' voile daglicht gesteld veler' goedkeuring zal meedragen, en dat « sur un tres grand nombre
de 'points les dissentiments entre les grands docteurs
(scolastiques) et les savants modernes sont plus' apparents
que reels. Its ont leur source pluat dans les dissidences
religieuses ,et politiques que dans la philosophie. La mahode
souvent differe plus que les doctrines » (i).
Dr

LEEMANS.

Op. cit., p. 92.
Het is wonder en aanmoedigend tevens om •na to gaan 'hoe som,-migen under de bekwaamste verdedigers der ervaringspsychologie zelfs
reeds een metaphysiek opbouwen. ' G. Ladd, professor in Yale university
(New Haven, U. S. A.) en schrijver van : Elements of Physiological
Psychology; Ontlines of Physiological Psychology; Psychology,. descriptive and explanatory, enz., zegt in de inleiding van zip werk
Philosophy of Mind », p. 1 and X : « ,The 'first two chapters of the
- book are occupied in showing how inevitable is the demand which
the science of psychology makes for a further philosophical discussion of all its principal problems... The fashion of denouncing the
study of metaphysics is more the scholastic a fad » of blase minds
of the refuge of weak and selfish spirits, thou the result of any genuine
lack of interest, on the part of the- multitude of thinkers in the earnest
discussion of these problems. Such persons become agnostic, of resoit
to a demand far unquestioning 'faith, at the point wehere they themselves begin to be baffled or tired, in the effort, of thinking.,. And
while so many, in name of science, are denying the reality, unity,.
and possibility of a _permanent existence of the human mind, and are,
resolving its entire --being into a stream 'of mechanically associated
epiphenomena, thrown off from the molecular machinery of the cerebral
hemispheres, ,is it not an inopportune time, or a wholly useless and
thankless tast, to propose -a serious rediscussion like that under taken
in this volume ». Dit toont volkomen aan weike krachtige werking
ten voordeele eener op feiten gesteunde metaphysiek in de geesten is
(I) VAN WEDDINGEN,

ontstaan.
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HEIMKEER.
.1■■■■••••••••••••■..

Land vol koele harsaromen,
Blondgelokte ,Kempengouwen,
Die mij jaren lang zaagt rouwen
Op de zwarte Hainezoomen ;
Groenbemoste goudoasen,
Die mijn Muze zaagt verstommen
In de dichte rookkolommen,
Uit fabriek en mijn geblazen ;
Eindlijk mag ik weer de spitsen
Van uw blanke mergelkerken
Uit uw dennen en uw berken
Naar den hemel op zien flitsen!
Eindlijk mag ik weer de psalmen
Van uw reine, Vlaamsche tonen
Uit de longen uwer zonen
Door de straten hooren galmen I
Waar uw gele veulens loopen
In de diepe Demerweien
Vliegen eindlijk weer de spreien
Van uw breede steppen open!
Waar uw vrome nachtegalen
Met de bronnen van uw Eden
Zalig smelten in gebeden,
Mag ik weer gaan ademhalen !
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HEIMKEER.
0, ik zie u heerlijk doemen,
Met de natte regenbogen
En de lava overtogen
Van uw kruiden en uw bloemen !
0, ik zie uw zonnestralen
Heerlijk uit de blauwe kolken
Van een hemel zonder wolken
In uw reuzenbedding dalen !

0, die lichte tooi van nevels,
Die als grijsgewiekte duiven
Zachtjes om de kappen schuiven
Van uw fijngetande gevels!
0, die , roode koperglansen,,
Die, de westerwolken telen
Op uw steile zandkasteeln,
En uw gladde vijverkransen !....

Limburg, op uw donzig kussen,
In uw bleeke lichtgordijnen,
Kwam mij de eerste ,zon beschijnen,
't Eerste lentewindje kussen.
Limburg, in uw rozenblaten
Möcht ik met uw blijde kindren
Door het wondersprookje vlindren
Van mijn eerste levensjaren.

Met uw vogels leerde ik zweven
Boven molens en kapellen :
'k
eb mijn eerste ritornellen
In uw zavel neergeschreven.
Heb met koortsig vlugge vingren
Woorden, beelden, rij men, tropen
Aan elkander leet\en knoopen,
Door elkander leeren slingren.

HEIMKEER.
0, hoe zalig de eerste liefde
Door mijn droomen kwam gevlogen
En hun ruime vvolkenbogen
Met haar bliksemschicht doorkliefde !
0, met wat een ) gloed van vonken
Kwam, in hun geschokte dreven,
't Zonnebeeld van 't mannenleven
Door mijn tranenstroom geblon ken ! ....

Uren lang kon ik beluistren
Wat de winden met hun lieren
Door den dom der populieren
In den avond kwa men fluistren ;
Wat het water steeds nog grolde,
't Zilte water, dat, voor eeuwen,
Met zijn golven en zijn meeuwen
Door de Kempen baaien !wide.
■

'k Heb gesidderd voor de tonen
Die uit hutten en spelonken
't Oude Rome tegenklonken, —
U w triomfzang, Eburonen !
'k Heb het gladde staal der schilden
In het molendal zien vlammen,
Waar de gele Frankenstammen
Eens hun Pharamond op tilden.

Karelmanje kwam de ree6n
I n zijn Dietsche wouden vellen :
De echo langs de Demerwellen
Dreunt nog van zijn epopean.
't Onvermoeide yolk der bijen
Kwam zijn wassen koeken bouwea
En zijn gouden nectar brouwen
In de tuinen der abdijen.

639

640

HEIMKEER
Rond de mrille heuvelterpen,
Waar in de open zav,elgolven,
't Heer der Boeren ,werd bedolven,
Bleef -de droeve ' nachtwi,nd snerpen.
Hij alleen onthield ,,hun namen.
En hij -lei zijn paarsen bloesem
Op hun vriigevochten boezem :
Purper vloot met purper samen.....

Heb ik thans de balsemstroomen
Van uw onbesmette gronden
Op mijn paden weergevonden,
Kana van mijn blijde droomen?
Heirnaat van mijn kinderleven,
Voel ik weer uw vrome sagen,
In den zegen dezer idagen,
Door uw stille dorpen zweven?

Worden mij uw bronzen tronken
En de schOone, goudspiralen
Van ,uw beken en kanalen
H eden plotslings weergeschonken?
Mag ik jublen in uw 'haven?
Buigen vOcir uw duinkolossen?
op uw zavelrossen
Mag
Door uvO wijde vlakten draven?

Kerkhof van mijn doode helden,
Wemelzge van blonde vlokken,
Firmament vol zilverklokken,
Trouwbeminde boekweitvelden,
Komt gij thans met al uw schatten,
Komt gij thans met al uw verven
Door mijn wijde kimmen zwerven,
Uit den harden bodem spatten?

HEIMKEER.
Laat mij, och, dan met mijn kommer,
Lieve, vrome moedergouwen,
Schuilen in de mantelvouvven
Van uw breede beukenlommer !
Laat mij u in de oogen blikken !
Laat mij aan uw purperwangen
Met mijn dorre lippen hangen !
Laat mij op uw boezem snikken !
Laat mij op den adem wiegen
Van uw zoete fluisterstemmen !
Laat de lokken uwer bremmen
Om mijn hoogen schouder vliegen !
Laat mij u met akkers, wouden,
Bergen, tuinen, roode daken,
— Tot mijn levenseind zal naken
Liefdevol in de armen houden !
LAMBRECHT LAMBRECHTS
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tEnzEzzEzm
EEN ENGEL GODS.
(Kerstlied.)

I.
Een engel Gods daalt neer,
Omringd van hemelgloren,
En meldt Uw God en Heer
Is uit een Maagd geboren.
Op, herders, snelt tot Hem,
Laat uwe bliide stem
En 't lied van uw schalnieien
Weerklinken door de weien.
REFREIN.
Daar ligt het godlijk Kind,
Uw Jezus, klein en teer,
Die u zoozeer bemint,
In 't arm kribje neer.
0 Jezus, lief en zoet :
Gegroet I

II.
Voortaan geen droefheid meer,
't Is uit met leed en smarte,
De komste van den Heer
Geeft vreugd aan ieders bane;
Want ziet dat tenger Wicht,
Dat daar in doekskens ligt,
Beloofd sinds lang voordezen,
Zal uw Verlosser wezen.
Daar ligt, enz.

EEN ENGEL GODS.

Hij komt, in schaanilen nood,
Ons eer en rijkdom geven ;
Zijn lijden en Zijn dood
Ons brengen vreugd en leven.
Met opgeruimd gemoed
Gaan wij tot Jezus zoet ;
Hoe needrig ook Zijn woning,
Hij is der Englen Koning !
Daar ligt, enz,
A.-V. BuLTYNCK.

Gent.
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BOEKENNIEUWS,

Paedologisch Jaarboek (der stad Antwerpen), onder redactie
van P. cif. Dr M. C. SCHUYTEN, bestuurder van den Paedologischen
schooldienst en van het stedelijk paedologisch laboratorium; tweede
jaargang, 1901 ; prijs vijf fr , Nederlandsche boekhandel, Antwerpen.
Dit is een op zijn eigen staande werk waarvan het lastig valt
de juiste beoordeeling te schrijven ; voor velen zal het opschrift reeds
raadselachtig schijnen ; paedologisch laboratorzum, want laboratorium
toch wijst nu wel niet naar de gewonen kring waar paedologen vertoeven en werken. Edoch wie eenigermate den huidigen gang der
wetenschappen nagaat, zal spoedig van zijne verbazing hersteld zijn
voor hem is het geen nieuws 'S menschen hoogere en lagere begaafdheden
in 't laboratorium door gevoel- 'en krachtmeters, 'door alle slag van
instrumenten, gemeten, gewikt en bepaald te zien. Een ,paedologisch
laboratoriuin is alzoo de loutere toepassing der psycho-physiologische
onderzoekingen door Wundt en anderen in 't leven geroepen.
De kinderwereld is bepaald een eigenaardig veld voor zielsstudien :
't is 't menschdom in 't een menschdom waar reeds alle driften
en neigingen, alle gedachten en willen in voorkomen, doch Meer
spontaan, minder ingewikkeld dan bij den volwassen menschl de psyche
der kinderen, zooals die , der , onbeschaafde volkeren, is nog in wording. Dat die psycho-physiologische studie der kinderen voor onderwijs- en opvoedingskunde van groot nut is, behoeft wel 'geen uitleg
wanneer men den grond kent, kent men oak de cultuurwijze.
De tweede jaargang van 't paedologisch jaarboek, ligt bier opengesneden, en 't spijt mij erg ook den eersten jaargang niet te hebben
kunnen lezen : zoo zou ik hier een gepaster een geleidelijker beeld
Van het werl van den heer Schuyten kunnen weergeven.
Ziehier opVolgenlijk de behandelde voorwerpen van' den 2e jaargang. , Over de veranderlifkheid der spierkracht bij kinderen gedurende het kalender en het schooljaar door pr Schuyten.
Dr Schuyten heeft de spierkracht bij de kinderen der gemeentescholen van Antwerpen bij middel van den elliptischen krachtmeter
(dynamometer) vastgesteld. Op 't derde Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres in 1809 te Antwerpen gehouden, decide hij -zijne
uitslagen mede over de aangroeizng( van de spierkracht b,ij de leergedurende het schooljaar, en kwam tot het bewijien dat de
spierkracht gedurende het schooljaar steeds toeneemt, doch niet met
dezelfde hoeveelheid voor iedere maand, en dat er — merkwaardig
Veit — in de maand Maart niet , alleen geen vermeerdering, doch zelfs
vermindering der spierkracht bestaat.
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De veranderlfthezd voor elke maand in 't toenemen der spierrkracht, heeft de heer Schuylen nu in de eerste studie van den jaargang DWI bepaald. Hij komt tot het besluit dat de lichamelijke en
de geestelijke werkzaamheid der leerlingen khmmen van October tot
J anuari, en dalen van Januari tot Maart; bier scheiden zij van elkander
de oplettendheid gaat dalend voort tot in Juli, terwijl de spierkracht
r klimt tdt in Juni : beide werkzaamheden ontmoeten zich weder op
dezelfde hoogte in October om den cyclus te herbeginnen. Die schommelingen volgen eene wet door den heer Sch. de wet der jaarge,qden genaamd.
2° Het oorspronkeqk teekenen als bylirage tot kinderanalyse,
door Dr Schuyten.
a Weinige uitingen van de kinderlijke bedrijvigheid zijn zoo geschik t
4 tot het doordringen yan het wordende psyche als het teekenen. .
Volgen de geschredents van een eigenaardig ventje van drie jaar
, en half, en zijne prettige bediedenisvolle teekeningen.
3° Steilschrzft of schuznschrift? door D r Schuyten.
Photografisch bewtjs hoe schuinschrift den leerling slecht doet
zitten.
4° Experimentaal te ontwikkelen thesen.
Er zijn er zes : 66n zal rk er van aanhalen om te toonen dat
Dr Schuyten voor geen moeilijk vraagstuk bevreesd staat.
IL a De studie van de dzerenpsychologze door de ganscbe laddeA
a keen van of het Protozoon aangevat, is geroepen om machtig q
a te dragen tot het ontdekken van het kinderlijk en het volwassen
a Psyche. De studze der abnormalen en der verachterden kan daar
,a misschzen gedeellehjk toe bijdragen. ,>
D r Sch. zal het mij met ten kwade duiden, wanneer ik er op
wijs dat de volledige ontwikkeling dier enkele these, een menschenleven studie zou vergen. Onnoodig, geloof ik, te doen opmerken hoe
onvolledig het zenuwstelsel der lagere dieren gekend is, en welke
redetwisten hierover gevoerd worden; en wat dan zeggen over ontIeedkunde en physiologie van 't zenuwstelsel bij hoogere cheren ! Hier
vlotten wij in 't nevelachtige, zelfs voor de schtjnbaar eenvoudigste
problemas : alzoo wat is eene reflexbeweging, en hoe wordt zij bij
de hoogere dieren bestuurd? Tot stichting leze men daarover de studio
van D r Crocq, verschenen in Journal de Neurologie, 5 et 20 aoilt 5901.
Voorts treed ik gereedelijk de voorgestelde these bij, inzonderheid wat aangaat de studie der abnormalen en verachterden : bier
gevoel ik mij op eigen terrein, en 'k kan best nagaan hoe overhaastzng, onze hedendaagsche psychologische studien bederft. Men kan zich
kwalijk tevreden stellen met langzaam verkregen uitkomsten; uit eenige,
vaak nog pathologische verschunselen, besluit men tot a1gemeenheden ; een felt is het dat jaarlijks nieuwe theorien het Licht zien, lichtzinnig verspreid worden, en het weder tijd en werk vergt, om ze
bij nadere kennis den bodem in te slagen. Wat al ijdele theorien,
wat woordenkramerij, wat vervalschte koopwaren van commis-voya. geurs in wetenschappen ! Met een weinig inbeelding, met een schijn
van physiologische proef, of zenuwziekteteeken, en met eenige grepen
uit de Riblzothéque de Philosophie contemporazne (Akan), richt men
een splinternieuw wijsgeerig stelsel op dat enkele maanden de lichtgeloovigen verblindt om daarna achter de schermen bij de oude manen
te rusten.
Na de belangrijke studien van D r Schuyten, geeft het 2 e jaar,boek
nog een eigenaardige bijdrage over a Dolende kinderen a van
,
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Dr Fr. Sano, een niet onbekend figuur uit onze Vlaamsche wetenschappelijke beweging; voorts een uitgebreide boekenaankondiging over
uitgaven de paedologie aangaande. Verscheidene boeken worden breed.voerig besproken, deels door D r Fr. Sano, deels door D r Schuyten,
deels door Jufvr. M. de Coninck, gemeenteonderwijzeres.
Gheel.
Dr FR. MEEUS.
Eerste, tweeds, derde en vierde Leesboekje, behoorende bij„
het aanvankelijk spreek- en leesonderwijs, door J. C. BOUWMEESTER1
en J. V. BERENDSEN. Met platen. Uitgaven van P. Noordhoff, Groningen, 1905.
Deze boekjes loopen (zegt het voorbericlit) parallel met oefeningen voor 't bord in de Handleiding der schrijvers. In opzicht van,
rnethode zijn zij met veel zorg opgesteld; zij klimmen trapsgewijze
van het gemakkelijke tot- het min gemakkelijke in het aanvankelijk
leesonderwijs. De plaatjes zijn over het algemeen boeiend en net ;
maar zijn zij niet al te veel uit de stadswereld gegrepen? De _stukjes
ook passes wel vocr het kleine schoolvolkje.... Maar, eilaas! waarom
mag ei toch zoo weipig of niet over den goeden God gespi oken
In typographisch opzicht verdient de uitvoering dezer boekjes veel
_
lof.
J.' v. 0.
Almanak van den Belgischen Soldaat voor xgo2, aangenaam voor iedereen, 144 biz. in 8`); uitg. H. Dierickx-Beke, Meche.len. Prijs : 0,50 fr. het stuk; 7 fr. de honderd.
Een almanak heeft dikwijls den schijn of den naam maar een
nietig boekje te zijn; men, heeft ongelijk er z(56 over' te denken. Daar
steekt veelal meer in dan men gist, en hij verspreidt veelal grooter
goed of kwaad dan men zou peinzen. Deze almanak is niet de ininst_
nuttige onder die nuttige boekjes. Evenals zijn Fransche weerga,_
AlManach du Soldat beige (noteer : geene vertaling er van !) rs hij,
flink opgesteld, wel gedrukt, en waarlijk aangenaam voor soldaten en
voor iedereen. Het ware te wenschen, dat menschen die er toe staan en
anderen van goeden wil dit boekje wat meer onder den man brachten.,
La Guerre des Paysans. Quelques noms et quelques faits ;
5798-99, par l'abbe FR. VAN CAENEGEM, dir. de l'Institut superieur
sommercial et consulaire du Hainaut (Mons); 3, edition, revue, augmentee, illustree. Grammont, uitg. Aug. Van Nieuwenhove, 1900.
Velen onzer lezers zullen dit werk, althans eene der twee eerste
uitgaven, kennen. De katholieke drukpers heeft het allergunstigst
onthaald, en het yolk al evenzeer, daar deze reeds de derde druk
is op weinig jaren tijds. Het formaat heeft in omvang gewonnen
met zijn sierlijken omslag zal het welkom zijn op onze prijsuitdeelingen, en God geve, dat het nog veel moge uitgedeeld ,worden ; iulke
boeken zullen er Dimmer te veel zijn. Edoch papier en letter 'verliezen bid 'de 2 e uitgaaf. Eenige schoone platen luisteren het hoek op :
daar zijn er echter onder, die met den Boerenkrijg in geene betrekking staan, en inziende dat men toch zich zulke kosten wilde getroosten
voor ,dezen derden druk, hadde ik die liever vervangen door andere
platen welke grooter belang opleveren. lie kaart der 28 Jiitg., is achterwegegelaten, en dat hadde ik niet gedaan. In deze uitgave weidt de
schrijver ook meer uit over de gebeurtenissen, welke den strijd der
.Boeren vooiafgingen, en over den strijd zelven, deelt hij insgelijks,
cm te sluiten, eenige beschouwingen mee : beide stukken zijn zeker-
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niet overbodig. Een handschrift van den laatsten monnik van het
Roode-Klooster te Audergem bracht hem op het spoor van den naam
des priesters, die te Hasselt sneuvelde : het zou J. H. Melin geweest
zijn, van Ste Goedele te Brussel, die de jonkheid van Etterbeek vergezehi had. Beter ook dan in de vorige uitgaven duidt de schrijver
de br)nnen aan, waaruit hij geput heeft; de weerde van zijn boek
kan er niet dan bij winnen ; hetzelfde moet gezeid van de alphabelische lijs,t op het einde van het werk. Kortom, deze derde uitgave
van den Heer Van Caenegem weze uit ganscher herte aanbevolen.
J. V. O.
I, Grieksche Oefeningen, door D c P. V. SORMANI en Di' P.
VERSMEETEN. Tweede deel. Met afzonderlijke woordenhjsten. Tweede
druk.
II. Regels, Vocabularium en Alphabetische Woordenlijs ten bij de Grieksche Oefeningen e, door dezeifien. Tweede deel.
Tweede druk. — Groningen, uitg. P. Noordhoff, 1900. Prijs v. d.
Oefenzngen met Vocabularzum : 1.50 fl.
De Grzeksche Oefen. der Heeren Dr Sormani en D r Versmeeten
beslaaii drtj deelen, waarvan de twee eerste, met afzonderlijke woordenhisten, een tweeden druk beleven. Het zijn thema's en vertaaloefeningen, die zilch wel is waar bij de grammatica van Kaegi aansluiten, doch ongetwiifeld bij andere grammatica's ook kunnen gebruikt
worden. Het deel, dat hoer voor mij ligt, begint met oefeningen
,bij de verba op pa,; daarna komen de onregelmatige werkwoorden
aan de beurt deze oefeningen zijn altemaal niet anders dan afzonderhike =nen. Van bl. 72 echter tot het einde (bl. 94) zijn het samenhangende stukken. Mijns dunkens is er veel zorg aan elk n r besteed ;
nauwkeurigheid ontbreekt niet, en het verwondert dan geenszins, dat,
deze uitgaven, ook in typographisch opzicht keurig afgewerkt, in NoordNederland welkom zijn. Spijtig, dat -wij in Belgie, met ons verfranscht
ondeiwijs, soortgelijke oefeningen in de handen onzer jongens nog
met kunnen geven ! Hopen dat die tijd toch komen zal. Dan nochtans zou ik, hoe goed deze ook wezen, de voorkeur nog geven aan oefeningen, die volgens de methode van Kanonik Fêron zouden opgemaakt
zijn, en rechtstreeks in betrekking zouden staan met den woordenschat
van den schrijver boek, , b. v. de Anabasis of de Cyropedia, de stu-denten in de hand hebben. Anders, dunkt mij, valt er te vreezen, dat de
leerlingen te veel verschillende woorden al te gelijk in de memorie-kas op
te sluiten hebben, en dat, dat brengt verwarring. Dit belet nu toch niet,
dat ik deze uitgaven geetne aanbeveel.
J. V. 0.
Steloefeningen voor de lagere school, aansluitende aan de serie
leesboeken :in Woord en Beeld van Illeerwaldt en Nijk, door H. SAS.
BURG en L. DE VRIES, hoofden van scholen te 's Gravenhage. Uitg.,P.
Noordhoff, te Groningen, 1901. Vier deeltjes, elk fl. : 0.25.
Naar ik meen, zijn de leesboeken van Meerwaldt en Nijk in Nederland veel verspreid; bij hen, die ze gebruiken, zullen deze steloefeningen
,dan ook- welkom zijn; zij zullen hun waarlijk veel dienst bewijzen. — In
het voorbericht van elk deeltje toonen de schrijvers er het gebruik van aan.
Het voorbericht van het eerste deeltje vooral moet gelezen. Zij gaan nit
van het standpunt, . dat het stelonderwijs bij het overige onderwijs moet
aansluiten V. Daarin hebben gelijk, zij bedoelen dan, behalve het teruggeven van den inhoud, alsmede het vastleggen van taalvormen nit de leesles, het zoeken van synoniemen, tegenstellingen, enz. Mij dunkt althans,
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dat de schrijvers methodisch te werk gaan. Zullen nu de onderwijzers,
die « In Woord en Beeld . als leesboek niet 'gebruiken — en dit zal bijna,
overal in Belgie het geval zijn, — zullen zij uit S. en De Vr.' steloefeningen
geen nut kunnen trekken ? 0 ja wel ! zij zullen er uit zien, hoe eene leesles
kan verwerkt en benuttigd worden, en, al erken ik wel, dat zij niet onwetend in dat vak zijn, uit de vergelijking zullen zij toch altijd 'iets,nieuws
leeren. Ten slotte schrijf ook ik geerne over wat de Heeren S i en De Vr.
ter bedenking geven . Bij alle stelonderwijs worde steeds bedacht, dat
• alleen wat goed gezegd werd, der penrie mag worden betrouwd; dat
« alleen wat goed geweten wordt, goed kan worden gezegd; en dat alzoo
C-)weten — spreken — stellen een drieeenheid vormen, waarvan het derde
C lid zonder het eerste en tweede onbestaanbaar isu. Het zaak- en spreekonderwis moeten goed zijn, om goede stellers te kunnen vormen. »
—Datdien,jwlovrcht.
J. V. 0.
Nederlandsche Metriek, met een aanhangsel over het middelne,
derlandsch vers, door J. GEUR'ES, leeraar in het St-Jozefscollege te Hasselt, en een inleidend woord van Dr C. Lecoutere, hoogleeraar te Leuven.
Uztgave der St-Lambrechtsgzlde van Limburg. — Hasselt. St-Quintinusdrukkerij, 1901; 230 blz. in 8°.
De St. Lambrechtsgzlde uit Limburg verricht, ja, degelijk werk'. Ons,
tijdschrift besprak reeds, en met gegronden lof, de Vlaamsche Zanger
van den eerw. Heer C., de Verdwijning der' Alvermannekens van onzen
eerw. vriend Pastoor Lenaerts, enz. Thans zendt zij een nieuw werk van
wereld in, en het doet mij genoegen het onzen
een harer ijverige leden
lezers te molten doen kennen. Nederlandsche Metrzek van den eerw.
Heer Prof. Geurts is een belangrijk boek. 't Is wel waar, de kennis der
repels van den stijl maakt uit haar eigen den schrijver met, en evenmin
zal de kennis der metriek iemand tot dichter , ,veileffen ; maar het bhjft
toch altijd zeker, dat die kennis hoogst noodzakehjk is, en zij ons des te
beter de i schoonheden van den vorm in eene letterkundige schepping leert
waardeeren. In take van metriek hadden wij tot nu toe weinig of met&
yolledigs, en al erkent de Heer G., c dat kijn boek geenszins aanspraak
maakt op eene verhandeling, die alles beschouwf wat de Nederlandsche
metriek betreft », toch mag men getuigen, dat hij veel, zeer veel levert, en
der volledigheid nader staat, dan de voorgangers die ve5r hem die stoffe
bewerkten. c 1k heb er naar getracht, zegt hij, een werk samen te stellen„
« dat rekening houdt met de uitkomsten van de tegenwoordige weten• schap, hoewel er op het gebied v9n de Nederlandsche metriek, sedert
?r. Van Duyse, niet veel gedaan is. Dat mijn arbeid ver van volmaakt
c is, daarvan ben ik mij genoeg bewust. Ik hoop eater dat men, bij de
K beoordeeling er van, op het doel zal willen letten, waar ik naar gestreefd
• heb, » — Dat zijn arbeid lof verdient is ook het oordeel van Hgl. Lecoutere. c Het verdient wel met lof vermeld te worden, zegt deze, dat de Heer
c G. zich een juist begrip verworven heeft van het belang en de rol der
• metriek, evenals van de wijze waarop zij moet hestudeerd worden, dat
hij zelf heeft gezoCht, en, zooveel mogelijk, alles onderzocht.
Valt 'nu Kier of daar eenige vlek of wat leemte te bespeuren, dit zal
echter niet beletten te erkennen,- dat de Heer Prof. van Hasselt goed
en zeer goed werk heeft verricht. — boek behelst drij afdeelingeno
De eerste handelt over het vers ; de tweede, over het rijrn, en de derde,
over de ,strophe. Daarop volgt eene bibliographische aanteekening der
voornaamste werken, die den weetgierigen lezer desnoods nog kunnen
dienstig zijn waarna een register, zoo zaakrijk als gemakkelijk,(bm in
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de verhandelde stoffe seffens klaar te zien en te vinden wat wij noodig
hebben. Vergeten wij hierbij niet aan te stippen, dat een afzonderlijk
hoofdstuk, als aanhangsel, yan het middelnederlandsch vers gewaagt ; dit
zal voorzeker niet weinig den leeraar nuttig zijn. \Vij twufelen met,
of ons onderwijzend personeel zal des Heeren Geurts' verhandeling over de
Nederl. metriek gunstig onthalen, en dat zijn werk, ten bloei onzer vaderlandsche letteren, veer goeds moge stichten, wenschen wij uit ganscher
herte. De keurige typographische uitvoering strekt ook den Heere Leen
tot eere.
J. MDM.
Werken van P. FR. STEPHANUS SCHOUTENS, Mindeibroeder, Procurator der Belgische zending van Zuid-Hupe.
I. Geschiedenzs van het voormalzg Mznderbroedersklooster van Ant.,
werpen ( 1 446- 1 797). — Antw., van Os. de Wolf, 1894. — 8° 424 biz.
Prijs 3 tr.
II. Geschzedenzs van het voormalig klooster der Arme Claren te
Antwerpen.— Antwerpen, J.-B. Kockx, 1900.— 8°, 230 blz. Prijs 1,5o fr.
III. De Verwoestzng van Thzenen in 1635. Antw. drukk. de Vlijt,
1901. — 8°, 32 blz. Prijs 0,20 fr.
IV. China. — Geschzedkundzke Schets van den arbeid der Minderbroeders, znzonderhezd der Belgzsche Minderbroeders in China. — Antwerpen, drukk. de Vlijt, i9oo. — 8°, 38 blz. Prijs 6,10 fr.
V. Tier jaren in Turkye of Rezzen en Lotgevallen van P. PAcincus SMIT, Minderbroeder, door hem zelven beschreven, - en uitgegeven
door P. FR. STEPHANUS SCHOUTENS. - Hoogstraten, L. van Hoof.Roelans, 1901. - 12 e , 252 biz. Prijs 1,25 fr.
De moedige Missionaris, die in en buiten Belgie onverpoosd en ijverig
werkt ter uitbreiding van Geloof en beschaving en daarbij nog den tijd
vindt om belangrijke boeken te schrijven tot onderrichting en uitspanning
miner land- en taalgenooten, werd zoo ik mij niet vergis — aan de lezers
van Dietsche Warande en Befort nog met voorgesteld. Het zij mij toegelaten zulks te doen in mijne hoedanigheid van trouwen lezer ziper
werken.
I. De 6.-esch. van het voorm. Minderbroederklooster van Antwerpen is, gelijk al de werken van den schrijver, in eenen eenvoudigen, boeienden stip opgesteld. Wel behoort hij, wat zijne taal betreit, niet' tot de
school van na 1880 ; maar dat vermindert in mijne oogen zijne verdienste
niet, wel integendeel. Dit wil nochtans met zeggen, dat er hier en daar
niets zou te verbeteren zljn.
Overal heeft hij aan de geloofwaardigste b)onnen geput ; hij eerbiedigt de waarheid, zelfs waar zij (gelijk op blz. 22) voor zijne voormalige
broeders niet al te gunstig ; maar juist daarom leest men hem gaarne.
Men vindt hier merkwaardige bijzonderheden aangaande de beeldstormers in 1566 en eenen openbaren redetwist tusschen kettersche en
katholieke predikanten (zelfde jaar), waaruit verdubbeling van haat der
ketters tegen de Miuderbroeders, wier kerk en klooster in, 1567 afgebeand
werd. 't Jaar daar a werden zij, en in 1569 al de priesters, op last van den
Prins van Oranje uAL Antwerpen verbannen.
Zeer leerzaam is het te vernemen, dat de Minderbroeders van Antwerpen, die met del, Paaschtijd te Bergen-op-Zoom in 't geheim de
HH. Sacranienten toemenden, met de grootste moeite de galg ontliepen.
De regeeiing van Jozef II, de Fransche Republiek en hare euveldaden, het uitjagen der Minderbroeders, het verkoopen van al wat zij bezaten, de Besloten tijd en de vervolging tegen de priesters woiden beurtehogs behandeld.
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Achter elke eeuw geeft de schrijver een overzicht der uitmuntende
manners van het Antwerpsch klooster. Onder deze verdient eene eerste
plaats P. 'FR, WILHELMUS SMITS, die zeer grondig de Oostersche talen
kende en het grootste deel der H. Schriftuur vertaalde. Van deze vertaling
zegt de schriiver « Jammer is het voor de wetenschap der H. Schnft en
voor onze moedertaal dat dit werk niet is voltrokken geworden, want
.onder beide opzichten zijn de afgewerkte deelen meesterstukken v.
Die overzichten v konden voor den gewonen lezer wel wat besnoeid
zijn geworden.
Het werk wordt gesloten met de beschrijving t° der vruchtelooze
pogingen om onder Willem I het klooster te herstellen ; 2° der kerk- en
kloostergebouwen en R.eliquien ; 3° der geestelijke. genootschappen. Het
geeft de names op van de Guardiaans, de statien en termijns van Antwerpens klooster, de Geestelijke Vaders en Moeders, de Weldoeners, de
laatste Minderbroeders en eindelijk de zegels van 't nude klooster.
Ik besluit met het werk aan mijne landgenooten aan te bevelen.
II. De Geschiedenis van het voorrnalige klooster der Arme Caren te
Antwerpen is naar hetzelfde plan beweikt, en is als eene aanvulling ' van
het eerste. _Hier heeft men met de volledige geschiedenis der Clarissen van
Antwerpen, ook nog eene korte geschiedenis der Clarissen` in 't algetneen.
Men wordt gestioht bid het lezen van het heilig leven dier Zusters, de
wederwaardigheden en vervolgingen; die zij manmoedig onderstonden,
hunne vlucht .it Holland, de mishandelingen der Geuzen, hunne vlucht
nit Antwerperi, naar Trier..., hunne terugkomst, hunne verstrooing, —
en men staat dikwijls verwonderd dat kleine bijzonderheden groat licht
over de geschiedenis kunnen werpen.
III. De Verwoestzng van Thienen in 1635 is de eerste uitgave van
het oorspronkelijk verhaal opgesteld door de overste der Annuntiaten,
Zuster ANNA WIELANT, volgens een afschrift van den oorspronkelijken
tekst, omstreeks 1777 gemaakt door Pater JO ANNES KIECKS, Minderbroeder, Biechtvader der Annuntiaten.
Het stuk is merkwaardig om de goede trouw, die daarin heerscht,
om de naieve wuze, waarop de gebeurteriissen beschouwd, beoordeeld en
beschreven zijn.—De geschiedkundige zal er menige kleine bijzonderheden
in -vinden, in Igrootere werken met voorhanden de christene, menigen
trek van overgeving aan den wil Gods ; de , taalkundige, menige yolksultdrukking, die zijne aandacht waardig is.
Daarom verdient P. FR. STEPHANUS SCHOUTENS, aller dank voor
deze sierlijke nag," ve.
IV. China. — Filer is spraak van den arbeid der zendelingen, en
nieer bepaald der Minderbroeders in dat uitgestrekt land, van in de 13de
eeuw tot op onze dagen.
Men kan schier zijne oogen niet geloo‘en, als men ziet, dat in 't begin
der 14de eeuw, China acht katholieke bisschoppen bezat en dat de betrekkingen tusschen Rome en Kambaliek (Peking) allerhertelukst waren.
In de 15 1° eeuw verzwakt de zending; van in de t 6d ° eeuw worden de
zendelingen vervolgd... Ja, het Geloof is wel eene gave Gods !
Het werkje, dat ten voordeele der Mis,iè,1 in China uitgegeven wend,
sluit met een overzicht van den huidigen estand van de , zendingen, der
Minderbroeders in het Hemelsch Rijk. Dear vindt men een bekrtopt verhaal van de laatste vervolgingen en van de marteldood van 4n Belgischen
Pa ter VICTORIN US.
V. Vier Jaren in Turk*. — De uitgever heeft geenszins overdrey en, toen hid in, zun Voorwoord zeide Het is een der sctioonste, jai
wellicht de schoonste aller reisbesclarijvingen, welke ooit in onze moedertaal opgesteld zijn °.
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Na eenigen tijd wordt men schier niet gewaar dat men leest ; men
'hoort P. PACIFICUS vertellen, men ziet hem somtijds schalks lachen ; men
-volgt, neen men vergezelt hem en zijne twee breeders op hunnen voetreis
van Antwerpen naar Keulen, Augsburg, Venetie ; men scheept met hen
in, men komt te Constantinopel aan en men verblijft daar met hen, — en
men staat verwonderd, dat men zonder eenen cent op zak zulke groote reis
kan afleggen!
Armoede? Ze zijn nooit zonder eten inoeten slapen gaan. — Vermoeienis? Ja, r maar zij zagen en zij leerden veel. — G-evaren ? Van alien
aard; maar wat God bewaard is wel bewaard.
Hunne lotgevallen grenzen soms aan het ongeloofehike ; P. PACIFT>cus bekent dat zelf, waar hij schrijft « Toen wij weg waren, zegde
P. AMANDUS : Ms wij dat in Vlaandered moesten vertellen, men zou
zeggen dat het leugens zijn.
Er is in dat boekje veel,_zeer veel voor het volk te leeren, vooral wat
de zeden en gebruiken der Turken van die dagen betreft godsdienst,"
rechtspleging, behandeling der slaven, hunne viijkooping enz. Ook voor
,manner van studie biedt het belang aan. In het 2 I ste hoofdstuk zal b. v.
de geschiedvorscher gesterkt worden in het vermoeden, dat Lodewijk XIV
met de Turken heulde.
In de laatste hoofdstukken komen wel eenige herhalingen voor, welke
de uitgever hadde kunnen does verdwijnen ; hij heeft dat niet gedaan om
aan den arbeid van P. PACIFICUS zooveel mogelijk zijne oorspronkelijke
kleur te laten behouden. Wel heeft hij de spelling en den stip volgens
,onze moderne schrijfwijze veranderd, echter zegt hij zijn wij, zoo
getrouw wij konden, de woorden en mtdrukkingen des schrijvers nabij
gebleven a.
Moge het boekje vele lezers vinolen !
D. CLAES.
Namen.
't Beslist-Noodige van het Handwerkonderwijs in de Lagere
school Inzonderheid voor de volksschool, door W. PELSMA,
onderwijzeres te Sneek. Met eene voorrede van _Prof. G. C. NVHOFF.
Tweede, verbetet de druk, met vele figuren fr. 0,60. P. Noordhoff, 190 1 ,
Groningen.
Mej. PELSMA noemt haar werkje, 't Beslist-Noodige, doch men
zou het kunnen noemen. 't Beslist-Noodige en Alleen mogelijke.
Ver, cneidene belangrijke handleidingen voor onderwijs in de nuttige
handwerken heb ik gelezen en wel gebruikt, bij cursussen voor meisjes
van 6-12 jaar en 12-16 jaar, doch, een leergang zoo beperkt en daardoor
j uist zoo doelmatig voor kinderen van 6-12 jaar als die door Mej. Pelsina
aangebodenr in haar hier hovenvermeld werkje had ik nog niet ter inzage
,ontvangen
Men behoeft slec its de verdeeling der kous zooals zij die aangeeft
te volgen om te zien hoe haar werkje vatbaar is voor het begrip van
,het 6-12 jarig kind.
Menigmaal heb ik den wensch geuit, dat er verandering ten goede
mochtz komen in het stellen van te hooge eischen aan handweikonderwijs
op de lagere scholen ; verandering in het maken van moeielijk werk,
door de kinderen te leveren voor jaarlijksche tentoonstellingen, die in
-Gemeenten gehouden worden. Treurig was het om te zien hoe juist bij
dien a vooruitgang a bet handwerkonderwijs a achteruit a ging. Immers
alle kinderen waren niet bevattelijk genoeg dat werk te verrichten
en werd er te veel zorg door de onderwijzeres aan de knappe leerlingen
besteed, ten koste van de minder ontwikkelde, die juist die zorg het
meest behoefden.
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Eenigen tijd geleden worden reeds pogingen ter verbetering van diem
toestand gedaan en het mag toegejuicht worden, dat er iemand den moed
en den lust heeft gehad om een leerboekje rn het licht te geven dat
door zijn eenvoud en beperking eene groote verbetering in het handwerkonderwijs invoeren kan.,
De handleiding 'door Mej. Pelsma geschreven voor de onderwijzeres,
en ook voor het kind en die na gebruik, het eigendom van het kind
worden zal om tot leiddraad te dienen, wanneer het de school verlaten
zal hebben, verdient aanbeveling bij de Besturen van lagere scholen
met cursussen van handwerks onderwijs.
P. C. DE BRUYNE-KLINKENBERG.
L'assurance Mutuelle contre le Chomage involontaire, au seiru
des unions professionnelles, par l'abbe E. VOSSEN, aumOnier de la maison
des ouvriers de Bruxelles. Osc. Schepens en C ie, Brussel, 1901.
De ondervinding bewijst hoe krachtig de gedwongene werkloosheid
het zedenbederf en de oproerzucht bij het yolk, in de hand werkta.
En nochtans, ofschoon de uitgebreidheid van het werkgebrek van aard
is de bazen en' volksviienden 'tot ongerustheid
stemmen, ontbreekt
het in ons land, bijna votkemen aan inrichtingen om de ellende, door
'
werkontberen veroorzaakt, te keer te gaan.
Verschillende middelen zijn te dien einde aangeprezen. Welk is verkieslijkst ? De uitkomst der proeven,opgedaan in de bijzonderste rniverheidslanden, is dat alleen de verzekeringskassen tegen onvrijwillige werkloosheid, gesticht in den schoot der vakvereenigingen, als doeltreffend kunnen
gelden. Doch, hoe wenschelijk het ook weze de werklieden vrij te laten,
die instellingen hebben slechts kans van_ gelukken, zoo de syndicaten
bij hunne leden dat verzekeren verplichtend makes. Het bespreken der
maatregelen, welke de werking deer kassen vereischt, en een dringende'
oproep tot alwie de arbeidsloozen kan dienstig zijn, emdigen dit fraaiwerkje. Fraai, zeg ik, om zijnen wetenschappehjken ernst, zijne geleidelijke ontwikkeling en bijzonder 'OM zijnen soberen trant, die bewijst dat
het den schrijver niet te doen was om zijnen naam boven een
boekdeel te schrijven, maar om waarheid en goed te stichten. Dat alles
doet de brochuur van den heer E. Vossen oprecht welkom heeten.
J. y. C.
De Heerlijkheid der Kerke.Leerdicht vanjoosT VAN DEN VONDEL.
Met inleiding ea aanteekeningen heruitgegeven door Kanunnik J. MUYLDERMANS. — 3 e deel zijner Nederlandsche Schooluitgaven.
Rousseiare,
Jules de Meester.
Kl. 8°, 166 bl.
De geleerde en ievervolle schrijver, die zoo wel begrijpt, dat men
de taal van een yolk moet eerbiedigen, beoogt met zijne a Neder andsche
Schooluitgaven a een dubbel doel
De liefde, tot het Vaderland, die tegenwoordig zoodanig verkoeld
is, dat zij dreigt rut te dooven, aan te kweeken eente-doen bloeieni
Het godsdienstig gevoel te ontwikkelen en als de ware Vaderlandsliefde te veredelen.
Hier doet hij voor , de geestelijke gedichten van Vondel, wat men
in 't onderwijs van het Latin doet voor de schriften der Kerkvaders,
en bereikt aldus eenen dubbelen uitslag : I° de jonkheid leert grondig
bare taal, 2° zij wordt als doorvoed met edele, christene gevoelens.
Met de uitgave van de Ileerlijkhezd der Kerke helpt hij het bewijs
leveren, dat er
bijna geen dichtsoort is welke Vondel niet met een
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gelukkig gevolg beoefend heeft a, en stelt hij den voornaamsten schepper
onzer dichterlijke taal als leerdichter ter waardeering voor in een zijner
merkweerdigste meesterstukken. Daarbij verheft en versterkt hij de ziel
der katholieke jonkheid, en leert haar nit Vondel zelven de argumenten
putten om de protestantsche leerstelsels af te breken.
De talrijke geschiedknndige noten, die de uitgave ophelderen, zijn
zeer vertrouwbaar, gesteund veelal op het gezag van vroegere Vondel-uitleggers, en verder op gewijde en ongewijde teksten.
De taalkundige noten zijn dunner gezaaid, omdat de Viaming de taal
van Vondel verstaat of althans beter verstaat, dan die van de tegenwoordige
Hollandsclie schrijvers.
Eenige uitdrukkingen, waar uitleg bij noodig was, konden misschien
wel wat breeder toegelicht worden. Daarover zal ik echter den lezer hier
niet onderhouden; in eene volgende uitgave kan daarin licht verholpen
worden.
En dat die tweede uitgave komen zal, lijdt voor mij geenen twijfel
de steeds meer en meer gevierde dichter, de behandelde stof en de
belangrijke toelichtingen spreken mij daar borg voor.
D. CLAES.
D r Ch. Caeymaex. Katholieke Kanselredenaars der Nederlanden.
Rousselaere, Jules De Meester, 1901.
a Wij dachten dat er eene leemte bestond, en wij hebben die door
onswerk trachten aan te vullen.. Zoo spreken hedendaags de qinlezdingent,
van een aantal min of meer belangrijke boekwerken, die met eene vlaag
prospectussen de wereld worden ingezonden. a Weeral eene leemte
zucht deze die, door zijne bekendheid bij den uitgever, gedoemd is, om
tal van zulke prospectussen te ontvangen ; en, vooraleer zijne inschrijving
in te zenden, laat hij zich het onschuldig vermoeden toe, of de leenite
wel ievers elders dan in 's schrijvers geldbeugel te zoeken is. Zoo gaat
het dan, ab uno disce omnes zegt men, en de goede boeten met
de kwade.
Hier toch leden wij aan een werkelijk gebrek, er was leemte. Eene
soort van onrecht deed men ons, katholieken, bij 't schrijven van de
geschiedenis der Neerlandsche letteren, zoolang men in zake van kanselwelsprekendheid zoo uiterst bescheiden a bleef. Dr Caeymaex dus, met
zijn werk over de kanselwelsprekendheid, wees de geschiedenis te recht
en bewees zijne geloofsgenoten een ware dienst.
Wie met de stof, door den schijver behandeld, eenigzins bekend is,
en dan ziet hoe weinig hi] zich beperkt, zal wellicht de betrekkelijk
kleinen omvang van dat boek bij het zoo uitgestrekte gebied van zulk
een onderwerp vergelijken, en zich dan wantrouwig afvragen. a Maar hoe
krijgt hij dat daarin ? Te meer, daar de kleine helft van zijn boek,
door eene bloemlezing nit de kanselstoffen, wordt ingenomen.
Ook wordt men algauw bij de lezing gewaar dat schiijver zich
verschanst achter eenige inkortingen, nadere bepalingen van zijn bestek :
't is enkel een schets, eene bijdrage tot de geschiedenis van het voorheen
gepredikte Nederlandsche woord; en hij kan : t slecht Oppervlakkig de
redenaars en hunne werken bespreken. .
Prediking is toch meest altijd, daar ze tegen misbruiken veelal ingaat,
een spiegel van de zeden en gebruiken des tijds, en het gesproken woord
geeft, wel niet volmaaktelijk, dan toch tot eenen zekeren graad, de maat
van het door de eeuwen veranderen en verworden van taal en stijl ;
en men verwacht van een werk als dat Dr Caeymaex, dat de schrijver het
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tijd'vak door den sermoenentext, en de text door de tijdsomstandigheden
klaar Make.
Dat krijgt men hier niet, en ,dat kan men ook den schrijver niet
ten kwade duiden, immers, leest zijn q besluit », daar zit hij wederom
achter eene verschansing : ik heb dat niet gewild, zegt hij, anderen zullen
het misschien () doen, en hij geeft de manier op dewelke volgens hem
het zou moeten gedaan worden. Maar dan ook zou het werk denkelijk
niet een boekdeel maar verscheidene, en God weet hoeveel, moeten
beslaan. Dan zou de prediker zelf voor ons staan en niet alleen zijn
sermoen, naderhand overzien en misschien, om geschreven ,of gedrukt te
worden, merkelijk veranderd en verbeterd. Want, zegt hoogleeraar Paul
Thomas in zijne . Litterature latine », in hetgeen de geschiedschrijver
Redenaar heet, is de ware redenaar voor goed verdwenen en de
schrlver , die alleen blijft bestaan,' is enkel een overschot van den vorige.
Wat wij in D r Caeymaex werk hebben, is eene verzameling van
portretten die anders voor goed verstrooid, gedoken en onbekend bleven.
(Weirng uit de eeuwen voor de 16", meer uit de 4 volgende eeuwen).
Daarom heeft hij -tOch zeer goed werk gedaan. \ Toegt daarbij dat, lijk
hij zelf het . zegt, de deuren nu openstaan tot allerlei monographien en
dat hij de eer heal van den eersten stap oh dezen weg te hebben gezet.
C. G.
J. D. Bakker en F. Dulstra. Op reis door Nederland.'Geillustreerd
aardrijkskundig leesboek voor de volksschool. r e deeltje, met 33 platen
en 9 kaartjes, 3' clink. 2' deeltje, met 36 platen en 5 kaartjeS, 2 8 druk.
Groningen, Nodrdhoff 19o1.
Onze hoofdstad ; op den Dam; Inrichtingen voor kunst en wetenschap
te Amsterdam ; Het instituut tot onderwijs van blinden te Amsterdam ;
Van Amsterdam naar Helden ; Het eiland Marken, Haarlem... zoo
zijn de eerste-kapitels getiteld. Kleine monographien dus, goed geschreven
en door welverzorgde platen opgeluisterd. Dat de deeltjes reeds 't eene
aan zijn 2 e , 't ander aan zijn derde druk zijn, bewijst dat zij goed
J. V.
onthaald werden.
Te wapen tegen het Moderne Ongeloof ! Naar het duitsch van

P. NTLKES S. J.' bewerkt door TH. C. A. STAM, kapelaan. Haarlem.
H. Coeberg Igor.
Voor een groot deel onzer werklieden zijn uitvallen tegen het geloof
dagelijksche kost : in dagbladen, op het werk, in de herberg, in de
vergaderingen worden die opgedischt.
Van wege de geloovige werklieden wordt daartegen niet genoeg
opgekomen, ten grooten deele omdat zij niet genoeg beslagen zijn om
de bespreking vol te !louden.
De bijzonderste opwerpingen' die hedendaagsch gemaakt worden
zijn hier, a nngehaald en kort maar klaar besproken op eene levendige,
dikwi Is gi appige wijze die treft en indruk laat. Op eene kleinigheid
hier en daar willen wij niet vitten.
We' wenschen dit bc,, elije (112 bl.) in ltanden te zien fan alle
ontwikkelde werklieden en ook van -hen die geroepen zijn om 't yolk
J. V.
te onderwgzen, , 't zal veel nut stichten.
T. Pluitn. Leerboek der Aard;-ijkskunde voor Nederland, ten
gebruike voor hulp- en hoofdacte en op inrichtingen voor middelbaar
enderwijs. I Algemeen gedeelte. Groningen. Noordhof, 1 fl. 25, 1901.
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Evenals in de « Kern (der aardrijkskunde van Nederland) zegt
schrijver in zijn voorbericht, heb ik ook in dit leesboek zooveel doenlijk
oorzaak en gevolg op den voorgrond gesteld en vooral licht laten vallen
op den eigenaardigen waterstaat van ons land. Men zal dan ook alspoedig
bemerken dat ik bijzondere zorg besteed heb, om een duidelijk begrip
te geven van ons polderland en van alles wat daarmee in verband staat.
De bloote opsomming der zaken die verhandeld worden in de verschillende kapitels bewijst echter dat we wat meer krijgen dan den
waterstaat I. Land en Volk. 2. De Zee en de Kust. 3. Hoog en Laag.
4. De Groote rivieren. 5. Vorming van onzen bodem. 6. Ons polderland.
7. Gebruik van den Grond. 8. Onze nijverheid. 9. Handel en Verkeer,
Onze Verdediging. 12. Staats- en andere zaken.
io. Verkeerswegen.
Een boek over Aardrijkskunde in breeders zin opgevat, met goed
verzorgde illustraties, schetskaartjes en graphische voorstellingen, klaar
en levendig, in verzorgde taal.
Zelfs zij die niet meer op de schoolbanken zitten zullen het gaarne
lezen. We werischten wel dat onze Belgische professors uit dit boek
leerden hoe aardrijkskunde in 't middelbaar ondei wijs dient aangeleerd te
worden. In 't tweede deel zullen de provincien elk afzonderlijk behandeld
J. V.
worden.
Georges Eekhoud's Bernard Vital uit het Fransch vertaald
door Segher Rabauw. Boekerij Ontwaking. Antwerpen. Madou-Cop. 190r.
Dit boekje kwam ons ter bespreking toe. Waarom weten we met.
Lettetkundige waatde mist de vertaling volkomen. Een enkele zin als
bewijs : « Hij moet, om zich niet aangedaan te voelen, geraakt in zijn
deugdzaam en streng evenwicht, zich terugtrekken achter eene slenderigen
en ikzuchtigen plicht, zich pantseren tegen de onaangename aandoeningen
die fijne en brave getuigen berokkend worden door de verfoeilijkheden
die onder aan de militaire ladder worden gepleegd. Of werd dit schriftje
misschien vertaald om te dienen voor anarchiste propaganda? Bernard
Vital eindigt immers met het werpen eener bom in 't Parlement!
Voorhal, verzen van CAREL SCHARTEN: - Haarlem, Erven,
Bohn, t9ol.
Uit de Toelichtingen achteraan, blijkt dat « deze bundel is tezamengesteld uit verzen, in den tijd tusschen November 1895 en November 1901
geschreven. ; Blijkt nog, dat de naam van deze verzen-verzameling;
4 Voorhal, beduidt de aanwezigheid bij mij (Carel Scharten) van het
bewust-zijn, dat dit het voor-werk is — hoezeer dan ook het wel-bezonkene en tot rust gekomene — van latere breedere en voldragener gedichten, o. a. « van een groot gedicht, dat eerlang afzonderlijk verschijnen
moge Het koor der Eeuwigheid. ; En nog altijd volgens dezelfde Toelichtingen, verbeeldt de prent op den omslag « de Ziel, verwijlende aan
den ingang der Voorhal, ingespannen naar binnen staren wachtend der
eind-poort opening.
Daar hebben we 't. Mijnheer Scharten staat te schilderen voor een
poort. Ik ben geneigd om te gelooven — ben ik mis, des te slechter voor
hem — dat hij onder 't lange, verlangend wachten thoe geworden en inc
slaap gevallen is. Dan is hij beginners droomen van veel schoone dingen
die hij eens gezien of gevoeld had, van natuur, van menschen, van Jezus.En dan heeft zijn kunstenaarsziel getrild en heeft zijn mond gezongen,
rnaar heel zachtjes, zooals het bij- een droomende past... en die droomdeuntjes waren verzen. Doch wat hij zag waren nevelgestalten zonder
vasten omtrek ; wat hij hoorde, waren klanken, stervende in de verte.-
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Vandaar het nevelachtige van Scharten's verzen, het onvatbare van hun
inhoud, het geheimzinnige van hun woordenschikking. Mij dunkt dat men
ze zou moeten kunnen lezen in een droom, om- er erenot
'
van te hebben.
Ongelukkig, moet ik altijd hel wakker zijn, om te kunnen verzen lezen.
Daarom wensch, ik den heer Scharten, dat hij zoo spoedig mogelijk ontwake. Dan zullen we elkander beter verstaan. Wa1 hij ons in de lichter
oogenblikken van zijn droom voorgezongen heeft,' is schoon genoeg om
ons te laten bevestigen' dat hij een mooie, rijke, bezielde stem heeft en
dat hij zingen kan.
Welaan, M. Scharten, verlaat die schemerige Voorhal en kom in den
helderen tempel.
J. D. C.
Beknopte geschiede,nis der Nederlandscheletterkunde, door
W. VAN NEYLEN, leeraar aan Tcollege te Gheel. Tweede deel, iso blz.
tier, J. en H. Taymans, gebroeders, 1901, fr. ',Jo.
Dit is het tweede , deel der geschiedenis en wordt te recht met
c,Renaissance » begonnen. 'Het loopt van 1500 tot 1795. Iedereen neemt
nu aan dat sedert 150o onze geheele kunstbeschaving het onderste boven
is gekeerd en dat in het christendom eveneens een seas dessus dessous
kwam te heerschen, aristocratische zin verving de volkszin in alle vakken
van menschelijke'kennis; daarom ligt op isoo een verstandig scheidingspunt.
De beer van Neylen schreef in het eerste deel eene korte indeeling
der talen, in 't bijzonder der Germaansche, een overzicht der oudste
gedenkstukken uit het Westgermaansch, verscheidene uittreksels, vooral
van middeleeuwsche schrijvers, en eene verklarende woordenlijst e.
Dat zijn alien goede dingen, die verdiend, door kan. Daems en vele
andere organen (I) zijn geprezen.
Wij voegen met genoegen opnieuw onze stem daaraan toe, vooral
1 0 omdat de schrijver met otele en methode is te werk gegaan, 2° het
_geheugen niet overlaadt met onderdeelen en 30 de beste jongste 'werken
over het onderwerp is gevolgd, die minder voor alle beurzen en alle jongelieden bereikbaar zijn dan de vrucht van zijnen arbeid. Wij bevelen het
A. T.
dus als schoolboek hartelijk aan.
De JUre et Justitia. Dissertationes de notthne generali furls et
Justitiae et de juStztza legali auctore A. POTTIER S. Th. et Phil. D",
professore in Seminario Leodiensi, Canonico Eccl. cathedralis Leodiensis.
--Leodii, R. Ancion, 190o.
De meeningen van den Z. Eerw. Hooggel. schrijver over vragen van
,maatschappelijk belang en zijne verklaring der pauselijke Encyclieken
gaven aanleiding, zooals 'men weet, tot hevigen strijd en noodlottige verdeeldheid onder de katholieken, vooral te Luik. \Vie zonder vooringenomenheid en onpartijdig over het wetenkhappelijk geschil wenscht 'te
oordeelen, kan niet beter doen dan bovenstaand boek te lezen, waarin de
schrijver op wetenschappelijke wijze zijne, zienswijze ontwikkelt en verdedigt.
Hij verklaart in de Voorrede‘het voetspoor van den H. Thomas te
willen volgen en deszelfs leer met het gezag van Leo XIII in zijne Encyclieken te bevestigen. Daarbij stelt hij zich tot doel bij het uiteenzetten der
katholieke leer hoofdzakelijk de betwiste vragen van den dag te behande-

(1) Lie Dietsche Wai•ande en Belfort, Nov. 1900.
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gen, en daardoor lets bij te dragen, om te midden der striklendemeeningen
door de waarheid de een- en eensgezindheid der geesten te bevorderen.
De eerste dissertatie (bl. 1-49) verklaart het begrip en de bepaling van
bet recht. In het 6de en 7 5e hoofdstuk 'wordt op duidelijke wijze toegelicht
in welken zin de H. Thomas de verdeeling der goederen niet uit het jus
naturae, maar uit het jus gentzum afleidt. Hij leert namelijk dat het
recht van - het privaat eigendom niet rechtstreeks op bet natuurrecht
berust, many op een recht dat noodzatcelijk en onmiddelijk uit het natuurrecht voortvloett.
De scholastieken verstaan onder den naam van natuurrecht uitsluitend
wn de natuur der dingen vordert, en wijl de aardsche goederen, uit hun
aar.1 noch het gemeenschappelijk, noch het privaat bezit eischen, besluit
de H. Thomas dat het privaat eigendom niet op het natuurrecht steunt.
Het jus gentium is bij den H. Thomas niet het positief volkenrecht, dat
enkel op eene onderlinge overeenkomst steunt en niet uit de natuur der
dingen vciortspruit.
Zoo zegt insgelijks de Kardinaal Lugo : Het toeeigenen der goederen
wordt niet door het natuurrecht verboden, ja, wat meer is, hetzelve wordt
door dit recht geboden, wanneer wij met het groot aantal van menschen en
bunne hartstochten rekening houden.
Deze onderscheiding is van het hoogste gewicht in den strijd tegen de
socialisten, welke de wooiden van den H. Thomas misbruiken om te
bewijzen dat het natuurrecht uitsluitend het gemeenschappelijk bezit vordert en voorschrijft.
De tweede verhandeling het begrip en de verdeeling der rechtvaardigheid (bl. 49-97) verklaart de verdeeling der rechtvaardigheid volgens
haar beginsel, (natuurlijke en positieve) volgens het verschil der termen,
tusschen welke zij bestaat distributiva, commutatzva justitia),
volgens hare logische onderdeelen.
De derde dissertatie : de justitia seu sociali telt twee afdeelingen : de eerste (bl. 97-165) beschouwt de maatschappelijke rechtvaardigheid in haar karakter, de tweede (bl. 165-265) bespreekt hare toepassing
volgens de Encycliek Rerum novarum.
Deze tweede afdeeling verdient eene bijzondere aandacht vooral
wegens de strijdvragen onder de katholieken door de Encycliek uitgelokt.
In vier artikels zet de geleerde schrijver zeer nauwkeurig uiteen : a) waarvan de staat zich moet onthouden .om de rechten der burgers niet aan te
randen ; b) de positieve plichten van den staat jegens de leden der gemeenschap in het algemeen, en c) eenige bijzondere plichten.
Men leze in het tweede artikel de beschouwingen over het recht op
werkstaking zoowel van den enkelen werker, als van eene werkliedenvereeniging. Onder zekere voorwaarden en in zekere omstandigheden schij nt
de schrijver zelfs geneigd aan de stakers het recht toe te kennen om de niet
stakers te dwingen zich bij hen aan te sluiten.
Wijselijk bemerkt hij echter dat de uitoefening van dit recht voorwaarden eischt welke hoogst zelden of nooit in de praktijk voorkomen.
Het hoofdargument yan deze gewaagde stelling zal echter niemand
overtuigen. De werkman die weigert aan de staking deel te nemen maakt
gebruik van zijn recht, en kan in het geheel niet als een aanvaller en nog
minder als een onrechtvaardig aanvaller der stakers beschouwd worden.
Geen wonder dat deze opinie geen aanhangers, maar wel talrijke
bestrijders vindt.
Wie de nadeelige gevolgen, bijna onafscheidbaar van de staking
(verlies van loon en whist, schade voor den handel en de nijverheid, gespannen verhouding tusschen den werkman en den werkgever, gelegenheid to
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baldadigheid, opstand en revolutie) voor oogen houdt, zal het met:
Leo XIII wenschelijk achten dat het openbaar gezag in deze omstandigheden de rust en de vriendschap herstelt.
In het vijfde arokel (bl. 220 265) wordt de veel besproken vraag over
het dagloon der arbeiders te berde gebracht.
Zooals men weet,verdedigt de Z. E. heer Pottier de cipitie, dat de
commutatieve gerechtigheid den braven en vlijtigen werkman het recht
toekent op een dagloon genoegzaam om zich en zijne familie volgens zijn
stand te onderhouden.
De grondslag van dit recht is het beginsel dat, waar het werken het
eenige middel is van bestaan, het loon moet toereikend zijn voor het
onderhoud van den werkman en zijne familie.
Wijl dit argument, onmiddelijk steunt op de behoeften van den
werkman en zijn plicht voor zich en zijn gezin te zorgen, zal het in zijne
conclusie tot het recht op een relatief en betrekkelijk familie-dagloon
voeren, dat elders door den schrijver bestreden en verworpen wordt.
Wil men echter het absolute familie-dagloon verdedigen 'en wel ex
justitia eommutativa, is het noodig de vergoeding te berekenen volgens
de waarde van den arbeid, die niet van den werkenden persoon, maar van
het geleverd werk afhangt.
Het staat iedereen vrij de meeningen Aran den geleerden schrijver niet
te deelen, zijne \ argumenten te waardeeren of of te keuren, maar' niemand
zal zijne scherpzmnigherd in het verklaren der Encycliek , ontkenneur, of
hem kunnen verwijten aan de gestelde vragen niet allen wetenschappehjken ernst en de grootste zorg gewijd te hebben.
Het boek stel. den lezer ire staat met de noodige kennis van zaken
over de hedendaagsche vragen te oordeelen, de veelvuldige l dwalingen der
litheralen en socialisten te wederleggen en zijne overtuiging op wetenschappelijke gronden te steunen. Al te vaak vergeet men dat deze vragen,
slechts met hulp van een rijp onderzoek en diepgaaride studie kunnen
opgelost worden, en dat daarom niemand bekwaam is Zonder f lange voor-,
bereiding een afdoend eind-oordeel te vellen.
Wie zich op'de hoogte wil stellen van de betwiste strijdvragen en
van de moeilijkheden die hare oplossing vergezellen en beletten, leze dit,
leerrijk boek, de inspannirig aan dezen arbeid besteed, zal door de verkre-gen vruchten ruimschoots beloond worden.
Dr. A. DtTPONT.
Roermond.
L'Apollinarisme. Etude historique; litter-Aire et dogmatique sur le
debut des controverses christologiques au l ye siecle. Dissertation presentee
la facultee de theologie de Louvain pour l'obtention du grade de docteur
par GUILLAUME VOISIN. Louvain, J. Van Linthout; I9oi.
De noodzakelijkhetd 'van de kennis der kerkelijke geschiedenis voor
den theoloog behoeft nauwelijks een bewijs. Zoolang het geloof aan den
goddelijken oorsprong der Kerk en,aan haar onfeilbaar leergezag onaaugetast kon de theologie hoofdzakelijk hare krachten widen ,aan
bet speculatief onderzoek der geloofswaarheden; zij trachtte haren zin,
hare grenzen, hare onderlinge verhouding, haar verband met de natuurhike waarheden te bepalen en dezelve stelselma- tig te ordenen. Van,claar.
dat de theologie der middeleeuwen bij uitstek een speculatief karakter
draagt.
Maar na de zoogenaamde Hervorming der XVI' eeuw, welke den
Bijbel als uitsluitende bron der openbaring beschouwde' en daarom de
zichtbare Kerk en haar gezag verwierp, ontstond de noodzakelijkheid,
de grondslagen van het geloof weienschappelijk te onderzoeken ea
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te verdedigen, in het licht der overlevering en der geschiedkundige gedenkschriften, de overeenstemming der tegenwoordige leer van de Kerk met
de leer van Christus en zijne Apostelen te bewijzen, en de leer der protestanten als nieuw en daarom niet geopenbaard te veroordeelen.
Dit doel kon echter niet bereikt worden, zonder nauwkeurige en
diepgaande nasporingen op het gebied der kerkgeschiedenis, zonder het
kritisch onderzoek der werken van de H. Vaders. Daarom men wij het
positieve deel der theologie in de laatste eeuwen meer op den voorgrond
treden.
Reeds schreef Melchior Cano dat hij die de geschiedenis der Kerk
niet kent, den naam van Theoloog niet verdient, en in ooze dagen herhaalde de Kardinaal Hergent other dezelfde gedachte : zonder de kerkgeschiedenis is er geene volkomen wetenschappelijke kennis van het Christendom mogelijk. » lmmers de geschiedenis leert ons het bestaan der goddelijke
openbaring, zij verstrekt inlichtingen omtrent de ontwikkeling der hierarchie van de kerk, van hate leer en letterkunde, van haren eeredienst en
hare tucht; zij verklaart ons de betrekkingen van de Kerk met het burgerlijk gezag en laat ons haren heilzamen invloed begrupen op de beschaving.
De geschiedenis der ketterij in haren oorsprong, worsteling, in haren
bloei en ondergang kornt vooral den theoloog te stade, omdat zij een helder licht werpt op de bestreden leer der Kerk en hare subjectieve ontwikkeling. Zij leert ons hoe de waarheid onaangevochten langen tijd in de
overtuiging der geloovigen voortleeft tot dat zij ten gevolge van hare bestnj
ding met meer duidelijkheid wordt omscln even en voorgesteld, met groote r
zorg wordt gepreekt; zij leert ons hoe de ketterij eene uttdrukkelijke
bepaling tutlokt van eene waarheid, welke in den vredestoestand slechts
in eene andere waarheid werd geloofd.
Deze inleidende beschouwing dient om de aandacht te vestigen op
bovenstaande dissertatie, een acaciemtsch proefschrift voor het doctoraat
in de theologie bij de Hoogeschool te Leuven.
Het geleerde werk behelst drie hoofddeelen : 1. Algemeene geschiedenis van het apollmatisme (bl. 31-135) 2. De apollinaristische litteratuur
(136-27o). 3. Dogmatische studie (271-408).
Het eerste deel telt drie hoofdstukken. I Strijd van Apollinaris met
betarianisme. II Apollinaris in stnjd met de Kerk. III Het apollinarisme
na den dood van Apollinans. Het tweede deel is in drie afdeelingen gesplitst:
a) de letterktindige tradnie omtrent de ,,werken van Apollinaris ; b) de echte
werken van den ketter, c) geschriften verkeerdelijk aan Apollinaris toegeschreven.
Het derde deel bevat a) de christologische leer van Apollinaris en b)
het kritisch onderzoek van deze leer. Een bijvoegsel (bl. 409-421) behandelt de leer van Apollinans over de H. Drievuldigheid.
De ketterij --van Apollinans verdient ontegenzeggelijk de grootste
belangstelling der theologen. Wat zijn optreden kenmerkt is het feit dat
IA de aandacht vestigde op het mystene der Menschwording en het grondprobleem in dit mystene opgesloten trachtte op te lossen in een tijdperk
toen de Kerk geheel in beslag werd genomen door de verdediging van hare
Dnevuldigheidsleer.
Apollinaris, bisschop van Laodicea, bedeeld met schitterende geestesgaven, to -de klassieke letterkunde en wijsbegeerte volkomen onderlegd,
handig en diepzinnig in het redeneeren, intmuntend schnftuurverklaarder
onderscheidde zich door een onbesproken gedrag en zijn ijver voor het
geloof. Is het -te verwonderen dat hij de hoogachting genoot van de
beroemde geleerden van zijn tijd ! Ongelukkig werd hij door de rationa-
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listische neiging van zijn weetgierigen geest op verkeerde wegen gevoerd,
de moeilijkheid voor de rede twee volmaakte naturen in een persoon te
begrijpen werd de steen des aanstoots voor zijn geloof. In het verdedigen
van de persoonlijke eenheid van Christus tegen het dualisme van de school
te Antiochie viel hij in het andere uiterste, hij huldigde het monophysisme
of de vereeniging van het goddelijk woord met een menschelijk lichaam
zonder ziel. noch verstand.
Het kon niet anders of zijn persoonlijk aanzien moest den vooruitgang
der dwaling bevorderen ; zij drong langzamerhand in de meeste kerken van
het Oosten door. De Kerkvaders, welke de zware last van den strijd met
het arianisme gedragen hadden zagen zich gedwongen op den avond van
hun leven, weder in het strijdperk te treden, en een wapenbroeder te
bekampen, thans een der gevaarinkste tegenstanders.
Fel en hevig was de aanval, de verdediging moeilijk en vol gevarei,
maar, onder de leiding en bescherming der Voorzienigheid, die de Kerk
betuurt, moest eindelijk de ketterij zwichten.
Het tweede deel der verhandeling heeft eene bijzondere waarde Het
is van het grootste gewicht de echte van de onechte werken van Apollinaris te onderscheiden om den invloed der ketterij te begrijpen op de 'ontwikkeling der Katholieke leer in de 5' en 6' eeuw.
De aanhangers van den bisschop van Laodicea wisten eenige van zijne
schriften in de kerk te verspreiden onder de gezaghebbende , namen van
Julius van Rome, van Gregorius, den Wonderdoener, van den H. Athanasius, en deze list bleef langen tied verborgen.
De H. Cyrillus van Alexandne werd er het slacbtoffer van. Zonder
in het minste de dwaling van den ketter te deelen, benuttigt hij zijne
schriften. Zijne spreekwijze en mine polemische verhandelingen dragen
duidelijke spoten van deze onschuldige vergissing. Moet het geen wonder
heeten, dat Cyrillus en met hem vele andere theologen, die zoo tijkelijk uit
,de christologische werken van den ketter hebben geput, binnen de grenzen
der onberispelijkste rechtzinnigheid zijn gebleven ?
Ongelukktg had bet bedrog elders de noodlottigste gevolgen. Men kan
met recht beweren dat hetzelve de hoofdoorzaak is geweest van het entychianisme. Zijne aanhangers benepen zich ,op de verhandelingen onder
valsche namen verspreid om te betoogen dat zij de christelijke overlevering getrouw volgden. Later werd het bedrog ontdekt en verklaard.
Men begrijpt nu het innig 'ierband tusschen de letterkunde van de
6e eeuw en de- geschiedenis van het apollinarisme, want de schrijvers van
dit tijdperk leveiden het bewijs dat de voorgewende verhandelingen de
Kerkvaders aan Apollinaris moeten toegewezen worden.
,
Het laatste en dogmatische deel van het proefschrift kan niet genoeg
den theologen ter studie aanbevolen wooden. De schrijver geeft ons een
duidelijk denkbeeld van hetgeen men de geschiedenis van het dogma
pleegt te noemen. Het dogma, voorwerpelijk beschouwd, blijft onveranderlijk hetzelfde en heeft bijgevoig geen geschiedenis, maar de kennis, de
verklaring, de bepaling, de voorstelling vah het dogma in, de Kerk doorloopt verschillende toestanden en is aan de geschiedenis onderworpen.
Om eene rechtzinnige ontwikkeling van het dogma van eene wezenlijke verandering te onderscheiden, dient de theoloog te onderzoeken 'of
het wezen der geopenbaarde waarheid ongeschonden blijft, of de beginselen die de ontwikkeling beheerschen niet veranderen, of de ontwikkeling de waarheid niet vervalscht of verminkt, of zich vooraf
spores der volgende ontwikkeling openbaren, of deze op regelmatige
en geleidelijke wijze vooruit gaat, of de bijvoegsels de waarheid niet
verduisteren, maar ophelderen, niet wijzigen, maar bevestigen, of eindelijk de ontwikkeling een duurzaam karakter draagt.
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Deze regels door Kardinaal Newman gegeven betreffen de ontwikkeling der katholieke geloofsleer in het algemeen ; men kan ze echter ook
op een enkel dogma toepassen. Zoo zien wij de leer over Christus in de
Kerk, vooral ten gevolge der ketterij, zich langzaam ontwikkelen.
In het apostolisch symbolum belijden wij het geloof aan Jesus
Christus, Zoon van God uit de heilige Maagd geboren. Reeds op het
'einde der eerste eeuw en vooral in de tweede beweerden de doceten of
-ebioniten dat de Verlosser slechts in schijn een lichaam had gedragen of
dat Hij een gewoon mensch was, in wien de geest Gods woonde. Tegen
beide dwalingen bepaalt de Kerk dat de Heer God is en een werkelijk
lichaam heeft aangenomen.
In de Me en IVe eeuw ontwikkelt de Kerk hare leer omtrent de
godheid van Christus ter gelegenheid der dwalingen over de Drievul-digheid. De menschelijke natuur van Christus blijft voorloopig buiten
beschouwing omdat de ornstandigheden vorderden vooreerst te bewijzen
dat Jesus waarlijk God is, en dat deze waarheid Gods eenheid niet
schendt, wijI het Woord een in wezen met den Vader, als persoon verscheiden is.
In de tweede heeft der IV' eeuw gaf de dwaling van Apollinaris
gelegenheid aan de Kerk hare leer omtrent de menschelijke natuur van
Christus nader te bepalen, Hij bezit niet alleen een werkelijk lichaam,
maar ook eene redelijke ziel, Hij is mensch in den voilen zin van het
-woord.
In de Ve eeuw betoogt de H. Cyrillus tegen Nestorius dat het
vleeschgeworden Woord, hoewel het eene volmaakte menschelijke natuur
, heeft aangenomen een persoon, ' eerie hypostase blijft en dat bijgevolg
Maria Moeder van God is.
De H. Leo en de bestrijders van het eutychianisme leeren, dat de
twee naturen ook na hunne vereeniging onvermengd, onveranderd, onver,deeld, onafscheidbaar voortduren.
Tegen de latere monophysieten bevestigt de Kerk hare geloofsleer
met de gevolgen van de twee naturen in een persoon te bepalen ® In
.Christus moeten wij een goddelijken en een menschelijken wil, eene
dubbele werking aannernen.
De theologen der volgende eeuwen zullen het speculatief onderzoek
van het dogma voltooien, en verklaren, zooveel als doenlijk, hoe een
persoon in twee naturen kan bestaan, hoe het mysterie der Menschwording niet met het gezond verstand strijdt, en met de andere geloofswaarheden in verband staat.
Deze schets van den schrijver toont duidelijk hoe de dwalingen der
verschillende ketters de gelegenheid werden van eene logische, regelmatige
ontwikkeling der kerkleer.
Wie bewondert hier niet den vinger Gods? een enkel misstap in
deze moeilijke vragen zou in de leer eene onoverkomelijke verwarring
gebaard hebben. Nu zien wij de Kerk te midden van den hevigsten strijd
en der grootste gevaren steeds den veiligen weg volgen, en het dogma in
zijne oorspronkelijke zuiverheid handhaven.
Voegen wij hierhij dat de schrijver op degelijke gronden de losse
beweringen en willejseurige hypothesen van Harnack en anderen meesterlijk wederlegt, en op hoffelijke en heusche wijze de verregaande lichtzinnigheid, de door en door onwetenschappelijke methode der moderne
kritiek op de kaak stelt.
Ten slotte wenschen wij den jongen doctor van harte geluk met zijn
uitmuntend proefschrift, alsmede zijn meester en leidsman, den hoogleeraar A. Cauchie.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.
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Biekorf, 15 Nov. 1901.
H. Van Houcke (wie is dat eindigt zijn waarschuwing tegen,
de gevaren der historische methode, door den heer Fris gevolgd in
zijn eerlang te verschijnen erk over den Guldensporenslag. J. Craeynest
geeft een paar aanmerkingen op een bladz. uit E -H. Drijvers' studie
over Hilda Ram's Godelieve in D. W. en B. Schrijver eischt namelijk
een Vlaamsche afkomst voor Godelieve en pleit West-Vlaanderen, althans
gedeeltelijk, vrii van de hem aangewreven ruwheid. — Voorts een en
ander over volksbijgeloof en — gezegden.
De Vlaamsche Kunstbode. Nov. 1901.
Van Gustaaf Segers vervolg en slot ,van In de Kaisergrtft te
Weenen : geschiedkundig. Terloops deze beoordeeling van Rostands,
L'Azglon.
« Mij was het lezen van dit drama eerie wezenlijke teleurstellfng. De Napoleoncultus wordt er in gepredikt doch de negen strophen,
van Heine's Grenadzere, troffers mij oneindig deeper dan dit eindeloos
gepraat, geflikflooi en geliflaf dier hofdames en diplomaten' van dit
drama. De schrijv-er geeft zich te veel moeite om Frankrijks vijanden
als karikaturen voor te stellen. Vervolg van K. M. J. Lybaerts
critisch overzicht der Driejaarlijksche Ten toonstelling van Schoone Kunsten
te Antwerpen. — Frans Gittens vervolgt zijn studie over Peter ,Benoit,
in 't Fransch verschenen in de Nouvelle Revue Internationale te
Parijs.
St-Cassianusblad. — Tijdschrift voor opvoeding, onderwijs, enz.
3e jaar, Decemb. 1901. "Uitg. P. kytkmans, Mechelen.
PestaIozzi, door R. L. S. Overzicht van zijn leven en zijne voornaamste werken. — De Wet van den 25 Augusti 1901 in toepassingr
door W. V. — Kerstlied (in ci)fermuziek) naar het hgd. van E. M. Arndt,.
door Nanny de Roever. Geschiedenis der Nederl. Letterkun-de in de
XIXe eeuw. Levende schrijvers, door Prof. A. Verheyen. — Minnekepoesn
en Baron, door J. A. Van Droogenbroeck. Letterkundige ontleding, door
Kan. J. Muyldermans. — Eenige lessen in tafeltje.s, die onder de catechismusles van de Tien Gebod,en op het bord kWamen, door Fr. De
Meyer. — Het teekenen i in den kindertuin. Voorbereide les. — , Tot
weerziens. Terugblik op de onderwijzers-retraite te Lier, door W. Verelst.
— De wedstriid in godsdienst; — De Boom van kennis van goed en
Snippers. — Boekbeoorkwaad, door Garcia. — Officieele stukken.
deeling van e Eene Belgische Boerengilde ., door W. Verelst.
.A.ankondiging van boeken.
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Revue Generale. — November, 1901.
Jul. Leclercq : Reis eener _Fransche Masszeux) in Indo-China.
Joanna Bodena : Rene durtsche schrffster, IV' Herbert. M' Herbert
neenit eerie merkwaardige plaats in, in de Duitsche letterkunde ; hare
werken getuigen van eene onloochenbare oorspronkelijkheid; een deel
hater gedichten werden in Amerika door Miss Anna Fuller overgezet.
`Stippen wij aan onder hare romans : Das Kind seines Herzens, Die
jagd nach dem Gluck, enz. Rond Kerstmis 1899 verschenen hare GeistIlene and weltliche Gedzchte. — J. Melot : Het vergeten Span je, vervolg
,en slot. - Juhaan Guillain: Mjn Koster, door Hendrik Hansjakob, vervolg
en slot. - R. Moyersoen : De wet op het verplzchtend onderwijs in Holland.
Volgens de wet van 7 full 1900 moeten ouders of voogden aan alle
kinderen van 7 tot 12 of 13 jaar een onderwijs laten genieten. Onder
andere redenen van ontslag wordt opgegeven, wanneer de ouders een
overwegend bezwaar opperen tegen de bestaande scholen in eenen
omtrek van 4 kilometers. lit laatste bijzonder om de gewetensvrijheid
te handhaven. Leden der rechterzijde deden opmerken dat het bestaan
<der vnje scholen in -gevaar kwam. Om dit te voorkomen deed het ministette den 24 Juni 1901 de e Subsidiewet . stemmen, die aan de bijzondere
scholen zoowel als aan de gemeentescholen, ruime toelagen toekent. —
_Jaak de Nouvion : Aanteekenzngen nopens de pruzszsche maatschappij
op het eznde der regeering van _Frederik II. Mededeeling van verscheidene brieven. — Cyr. Van Overbergh : Het lotgeval van den Senegal.
Wet en Zeden. Schriever klaagt over art. 340 van 't B. W.,
—RenHry:
dat het nazoeken Van , 't vaderschap verbiedt. In 1899 werden in Belgi
14916 bastaards geboren, 't zij I op 13 geboorten. De wet zou niet de
kinderen, maar de ouders moeten treffen.
Durendal. Novernbre 1901.
De bijzonderste bijdrage van deze aflevering is wel die van H. Fierens-Gevaert die nog eens onder den titel Restaurateurs et Restaurations opkomt tegen het herstellen van oude gebouwen en ruinen.
Spontanement les premieres architectes, peintres et sculpteurs belges
m'ont engage a poursuivre la lutte.. Brieven worden meegedeeld van
L. Abry, A. Baertsoen, Emile Claus, A. Crespin, Jan Deville, Paul
Dubois, Armand Heins, Leon Frederic, F. Khnopff, X. Mellery,
'Constantin Meunier, G. Morren, Ch. Samuel, Jacob Smits en Alex.
Struijs„ Claus vat samen wat er in meest al de brieven te lezen staat
Je conclus qu'on petit consolider modestement
als hij schrijft :
macs aujourd'hut, it me semble que le restaurateur a surtout soin qu'on
apprecie son propre travail. Vous le dates avec raison, la bourse du
gouvernement est trop largement ouverte pour ces sortes de choses.
Voila le mal. >, E. H. Moeller deelt H. Fierens meening ten
deele Je trouve odieux toute restauration de ruines.
Maar, voegt
hij er bij Quant aux monuments qui sont encore en usage je crois
.qu'une restauration s'impose lorsque le monument menace ruine. . Dit
betrekkelijk de herstellingswerken aan de Zavelkerk te Brussel, door
Fierens afgekeurd. — In Le roman chretzen ziet Ed. Ned de toekomst heel rooskleurig in. Er is een terugkeer tot het spiritualisme
waar te nemen Cette philosophie vers laquelle on . aspire, sera-t-elle
subordonnee aux dogmes et a la morale de l'Eglise catholique? Le
roman evoluera-t-il vers le christianisme? Il semble qu'on peut des a
present repondre a ces questions par une affirmation categorique.
Vervolg van Arm. Goffins vertaling van I. Fioretti.
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Germania. Nov. 1901.
Vervolg 'van Jul. Sabbe's artikel Peter Benoit de Vlamzng, metvele wetenswaardigheden, waaruit o. a. ook blijkt dat Benoit geen
Vlaamschgezinde was uit gebrekkige kennis van 't Fransch. — Vervolg van I7olksthum and Staatsthum van P. Samassa die er over
klaagt dat het Duitsche yolk niet nationaal genoeg is. — Das humane
England, begin eener langere studie van kapitein D r W. Vallentyn
over de Engelsche politiek en de Engelsche manier van oorlogen —
Jef Hinderdael bespreekt Lod. Scheltjens' Vzsscherseer. « Het wil ons
voorkomeri dat het den (schrijver meer te doen is geweest, om akelige
toestanden en effektmakende tooneelen tq, vinden, dan om de volledige
uitwerking van de karakters. Het is een ruwe blok steen, Visscherseer,
waaraan de beitel van den beeldhouwer genoeg gekapt heeft om ons
te laten vermoeden dat er iets van te waken is, doch waarbij het
ongelukkig ook gebleven is. »
Studidn, jaarg. 34, dl. 57, afl 3.
Tegen de onbezonnen loftuitingen, Welke Prof. Van der Wyck im
De Gills aan Spinoza als wijsgeer en als mensch had toegekend, stelt
A. j. Kerlen eene schets van het stelsel des Hollandschen wijsgeerso,
Dit stelsel is panthelstisch, dus gansch in strijd met de katholieke geloofsleer en met de gezonde rede; het leidt tot afschuwelijke gevolgtrekkingen.
J. De Groot wikt en weegt hei a Gebed van den Onwetende », van
Multatuli, hetwelk, niettegenstaande zijn bedriegelijken titel, Diets anders
is dan eene godsloochening, wat omwonden en met sophismen omkleedo.
J. H. S .i doet de schoonheid uitschijnen der karakters van Achille en
van Hector in de Dias.
.
J. A. Van Dyck doet onder den titel : a Een verdiertstelijke bijdrage
schnft kennen waarin P. Bosmans
tot de geschiedenis der jwiskunde >>, een
■
vele wetenswaardigheden mededeelt over den Antwerpschen wiskundige
Michiel Coignet. Deze was een ingenieur, in dienst van aartshertog
Albertus. — In het scripturistisch overzicht bespreekt P. Van Kasteren,
onder meer, de seminarieboeken van den Gentschen leeraar Van Ongeval,
met veel lof en ook eenige terechtwijzigingen.
Verder wordt de nieuwe uitgave van P. Casteleins Logzque ontleed
en gunstig beoordeeld.
De Gids, December 1901.
De zelfkant der samenleving. De man uit de slob. Schets door
G. Van Hulzen : van een kermisvent, een dronkaard die zijn vrouw
koelbloedig, vermoordt omdat ze drinkt en met anderen aanhoudt en tot
10 jaar gevang veroordeeld wordt. Een ware a zwerver_ dus, scherp,
geteekend in kloeke taal. Wat te realist. De titel verstaan we niet goed.
— Middeleeuwsche liefdadzghezd, door Mr. S. Muller, geschreven naar
aanleiding van zijn Geschiedenzs der fundatiên, bel:zeerd door het Collegie
van re ffenten der Vereenigde gods- en gasthuizen. — Jacobus Bellamyals criticus, door D r J. Aleida Nyland. Maart 1786 is Bellamy; 28 jaar oud,.
gestorven. a Vragen we nu naar Bellamy's volstrekte waarde en blijvendebeteekenis voor ooze Nederlandsche Woordkunst, ik geloof dat die ligt
in z'n gezonde kritiek, niet in wat hij zelf als dichter, als woordkunstenaar
ons heeft nagelaten. » D r Nyland meent a dat Bellamy voor 't eerst in,
overeenstemming met tijd en komenden tijdgeest bewust gesproken heeft
van 'n nationaal element in Woordkunst, dat haar alleen blijvende beteekenis waarborgen kan... en dat langzaam, heel langzaam in ons yolk, van
enkelingen uit, in steeds wijder kring het bewustzijn wordt gewekt van
wat Woordkunst, 'evenals elke andere kunst is, zijn kan en moet, wat
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onze Schilderkunst altij d geweest is : het kleed van den kunstenaar als,
enkeling, draagster van de volksidee en daarin van het groot-menschelijke.
Volgt een ,schoon artikel van D r Simons, Het Congres van crintzneek
anthropologie, te Amsterdam. In het 1 e deel wordt kort en klaar, in
hare hoofdlemen, de geschiedenis der Congressen van cnmineele anthropologie uiteei gezet en getoond hoe in plaats van een Congres der crimineel-anthropolische school, men gehad heeft een Congres gewijd aan de
crimineel-anthropologische wetenschap. .Na te gaan en zoo mogelijk
vast te stellen de invloeden, welke de inisdaad in haar ontstaan beheerschen
en naar aanleiding daarvan te bepalen, met welke middelen kan worden
gewerkt aan de voorkoming en beteugeling van de rnisdrijven, ziedaar
wat de tack is geworden der crimineel-anthropologische Congressen. »
Eenige bladzijden van D r H. R. Offerhaus over Toevluchtsoorden en
bezvaarplaatsen. Verzen van H. Lapidoth-Swarth en P. Boutens. —
In de let terkundige kroniek wordt De Ploerten, van M. Wagenvoort
besproken. Het zijn, in elk geval, wereldgebeurtenissen die M. Wagenvoort heeft willen schilderen, en wel wereldgebeurtenissen uit den jongsten tijd (Zuid-Afrikaansche oorlog). Maar nu wil het ongeluk dat de
schrijver van die geheurtenissen ook al niet meer wet dat wat ieder
onzer uit de dagbladen heeft kunnen vernemen... 't zij dan ook in wat
minder literairen vorm a.
Het Nieuwe Dompertje. Katholiek maandschrift; uitg. StokvisWaterreus, te 's Bosch. P jaarg., Nov. 1901. — De Leer van het Eigenbelang, door Alb. van der Kallen, eene bijdrage gericht tegen het bekende
artikel van Prof. v. d. Vlugt in de 1 e aflev. van Onze Eeuw. — Hypnotzsme, II, door Max van Poll : Kan eenieder hypnotiseeren ?... Verschijnselen en gevolgen van de hypnose, i° van zuivei licharnelijken aard; 2° de
invloed op de zintuigen; 3° op den wil.— De Wetenschap en de H. Schrzft,
naar het Eng. van Canon Girdlestone 1. 0 Nasporingen in Egypte; 2 0 in
Balylonie en Assyne; 3 0 in Palestina en 't Sinaltische schiereiland.
Hznderpalen,
Ons Polztze-wezen (in Noord-Nederl.) door S. Boyen.
Lzchtschuwe BBr. • eene briefwisseling
een gedichtje van F. Dekkers.
Boekbeoordeeling : De juffrouw van Gezelschap,
uit het k ransch.
van Vander, Laos (door Jac. P. v. Term). — Maria-Sonnetten, door Zr.
De Hollandsche Revue, 25 October.
De wereldgeschiedenis bevat, als_ van zelf spreekt, bijzonderheden uit Zuid-Afrika, voorafgegaan door de beeltenissen van den
Heer en Mevr. Heyermans, thans aan de orde van den dag. Een
artikel over socialisme (bl. Ito) is natuurlijk in elk tijdschnft, quz se
respecte, tegenwoordig een onmisbare stof. Het spieekt van Henriette
de
Roland Hoist's soczale lyrzek, waar in verkonciigd wordt dat
lyrische aandoening a begon te wijken, toen bij de jongeren de waarnemingskunst opkwam en dat beiden zich even raakten in het
sensitivisme, dat was het hoogste leven der kunst. a Men moet Mevr.
Hoist uiterst dank baar zijn (?) voor de , mededeeling, maar Becht duidelijk is niet ha., Woord... Mevr. Hoist zegt al verder : Elke
poeLle is door hare \ ,organgers gevormd, en deze voorgangers dreven
geheel op de stemn ingen, gewekt door impressie en sensatie door
Dat is mr, rs even duidelijk, kort en klaar, en zonder
natuur.
bastaardwool den ! — Het boek van de maand a, geeft gezondere kost :
De brieven aan Ed. Busken Huet gericht door E. J. Potgieter,
uitgegeven door G. B. Huet, bij Tjeenk — een goed stuk
lettergeschiedenis.
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— November 1901.
Onder de rubriek Wereldgeschzedenzs, overzicht van een artikel uit
de NieuuT Arnhemsche Courant over de Kandidat,:nvoor het Pausschap.
Volgens dit schrijven zouden de kansen van kardinaal Rampolla . beslist
,slecht staan Kardinaal Gotti, gewezen hoofd der Karinelieten, zou de
meeste kans hebben. Karakterschets : Th. Roosevelt, president der
Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Roosevelt, schrijft Netscher,
verstaat de- kunst om 'met oude gebruiken en gewoonten te breken,
zonder anderen veel aanstoot te geven, zonder al te zeer gevoeligheden te
kWetsen en zonder zijn populatiteit te zeer te,verspelen... Van hem laat
het publiek zich een behandeling welgevallen, welke het van anderen
met zou dulden ». Zijn geheimzinnige populatiteit, rnettegenstaande hij
geen demagoog of volksvleier is, moet voor een zeer groot deel gezocht
worden in en verklaard worden uit een aangeboren goedhattigheid en
rondborstigheid die door klemer trekjes, haast onbeduidende voorvalletjes
en toevallige handelingen aan het licht komen — Als boek voor de
maand De openbare en de vrye school, door B. W. Colenbrander.
Van Onzen Tijd, November 1901.
Eerste deel van Marie Koenens, schets Het Maagdeken. — Hart
Nzbbrzg, door Th. Molkenboer. Zoo leelijk als ik de werken van Hart
Nibbrig vroeger vond, zpo mom vend ik thans enkele van zijn nieuwere.
Ik zeg enkele, want de portretten, die hij van Larensche boeren en hoerinnen maakte, zijn Inn nog altud_ te cru Z zijn ontzettend scherp
opgemerkt, zij zijn uitnemend geteekend, zij min bijna gocd en moot van
kleur ofschoon wat hard — zip inn vol exptessie en met heel veel
toewijding bestudeerd, maar... het spilt mij dat i ls et, zooals in enkele
landschappen, het hart van den schilder niet in terugvind. Maar onder de
landschappen zijn er prachtige — C. R. De Klerk meent dat het . moet
eentheoloog zijn van veel meditatie en zielsinnige vertrouwdhetd met de
katholieke mystiek, die het boek (van Huysmans, Sainte, Lydwzne de
,,Schiedam), zijn plaats zal geven. De beoordeelingen die tot hiertoe verschenen voldoen hem met — In de Literaire Kroniek bespreekt E. H.
Binnewiertz de brieven van E. P. Potgieter aan Ed. Busken Huet.
Eerste deel, 1861-68. . Potgieter is een machtige persoonlijkheid in onze
letterkunde. Van het tijdvak 40 tot 8o is hij met Thym en Busken Huet
ter eene zijde, en met Da Costa ter andete een onzer beste prozaisten
en dichters. De7e vier hebben alien oetneen : oprechtheid en waarheid
in Leven en kunst, en daarom staat scherp en duidelijk hun verscheiden
individualiteit voor ons geteekend. Thijm de edelmah, Busken Huet de
aristocraat, Da Costa de priester, Potgieter de burger. Maar een burger
nit ons zeventien-eeuwsch Amsterdam..
Verzen van Albertine Smulders en Binnewiertz.Ons Tijdschrift. 1901, n r X.
Uitleg; met platen versierd, over Het hospztaal-kerkschzp « de
Hoop », dat zich Zooveel mogelijk moet bevinden op de plaatsen in
,de Noordzee, waar in de verschillend, -eizoenen de visscherij wordt
uitgeoefend. — In de .Editoriale Pro° eenige wetenswaardigheden
over het plaatselijk bestuur van de Kaapstad met min zeven mumcipaliteiten, ieder met een stadsraad en eigen ambtenaren.
De Katholieke ,Gids. December 1901.
V ervolg van Neofitus' artikel W/aarhezd of taster, naar aanleiding
van D r Frank's boek : De Rztueele moord. Een onhoudbaz-ebeschuldiging.
, Neofitus' verwijt aan D' Frank bijna uitsluitend bit Joodsche schrijvexs
te Lade zijn gegaan h.
Kerstnacht en Nieuw Leven, verzen. — Era
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Angelico, bespreking van Pater Nieuwbarn's boek. Leven en werken wart
Era Angelico, Grovannz _Pies°le. Studien en Schetsen over Christeljke kunst (Van Leeuwen, Leiden), door , Giovanni Romoaldo, — Bi de
een Krimvelds)ag, vrij gevolgd uit het Fransch Les Commentaires
.d'un so/dat, par Paul de Molena. Parijs, M. Levy, 186o.
Vragen van den dag. — December, 1701.
Dr H. Blink geeft overzicht van de politieke toestanden waarin het
bevaren van den Rijn verkeerd heeft tot de volkomene vrijwording
uit de banden van de oude tol- en stapelrechten, en van den reuzenarbeid,
welken het verbeteren dezer rivier als verkeerweg heeft gekost. — Prins
.Kropotkin, door Robert Erskine Ely, (tut the atlantic Monthly overgedrukt). In Kropotkin moet men een tweevoudig karakter onderscheiden : voor een deel is hij een man van wetenschap wiens vernuft en
veelzijdigheid verbazingwekkend zijn a, anderdeels is hij de erkende ,tolk
der anarchistische denkbeelden. — De Planeet Mars, volgens het tegenwoordig standpunt onzer kennis, door F. Lels. Sprekende van de kansen
die zich voordoen om 'te hewijzen dat Mars met redelijke schepselen
bevolkt is, oppert de schrijver de eigenaardige ineening, dat het eenige
middel van gemeenschap, hetwelk heel misschien met eenig succes
bekroond zou kunnen worden, is het voortbiengen van reusachtige
meetkundige figuren.... op eerie zoodanige wijze, dat deze figuren van
uit Mars zichtbaar zun.. . Werden.... de zelfde beelden op de oppervlakte
var Mars waargenomen en hielden hunne vormveranderingen geluken
tred met die wij onze figuren zouden dden ondergaan, dan zouden u
daaruit met zekerheid het besluit kunnen trekken, dat daar ook met
verstand begaafde wezens aan den arbeid zijn. a Of de schrijver lacht
dat hij schokt, of de 'lezers zullen het doen in zijne plaats. — In ni ne
beknopte geschiedenis van den i Boycot ), wordt onder deze men we
benaming elken maatschappehjken banvoim verstaan. Alchimisten
door Dr Fittica, (vertaald). - Het tijdschrift neemt nog van Prof.
H. irlaatsch, nit de Deutsche Revue, over :s Stamt de mensch van den
aap af? Neen, beiden, beweert de schrijver met Darwin, zijn ontwikkeld
nit eenen gemeenschappelijken lageren levensvorni.
Das litterarische Echo. — 15 Nov. 1901.
Joha, nes Gaulke vraagt een klein lettertroontje voor den anarchist
Robert Reztzel die in de vereenigde staten opsteller was van een week-.
blad e der arme Teufel. ), — Volgens Ruben Dario tast de Zuid-Amerikaansche roman nog altljd naar zijnen weg. Slechts enkele namen verdienen melding 4.. 3nrge Isaac nit Columbia, Eduardo Gutierrez uit
Argentina en Benja nin Vicuna Mackenna Subercasseaux. Voorts
iboekbespreking (o. a. van Gorki's werken door G. Adam) en brieN en
uit verscheiden linden.
— I D-c.
R. Haligarten en H. Uhde-Bernays deelen onuitgegeven brieven mee
van Grabbe. — Een overzicht van de Fransche romanliteratuur van dit
jaar sluit Er. Meyer als volgt Alles dooreengenomen, geen doorslaande
gebeurtenis op het romangebied; geen enkel nieuw talent van eersten
rang. a Barrês met e Le pays natal a en Bazin met e Les Obarlés krijgen
het schoonste pluimken. — Gustav Manz monstert een reeks rnemozi-enwerke; S. Lublinski een reeks Eitnstler und Stildramen — Van
Kurt Aram Der Hcinfiing, , novelle ontleend aan » Die vornchme
Tochter a. Geschichten und Skizzen.
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Der Katholik. — November, 1901.
De Perna senses (slot). D r G. Gutberlet tracht de mogelkheid van
een pijnlijk inwerken van het vuur op den geest als volgt te bewijzen : De
ziel is eene zelfstandigheid met eene bepaalde uitzetting — en weerstandsk'racht begaafd. De Almacht Gods kan haar dwingen, zelfs in afwezigheid
des lichaams,, die krachten in 't werk te stellen, waardoor zij aan destoffelijke invloeden onderhevig wordt, juist alsof zij een uitgestrekt
lichaam ware. — Ist die katholische moraltheologie reformbediirftig?
Door Dr Aug. Muller, schrijver antwoordt afdoende op de beschuldigingen tegen de katholieke theol. zedenleer, volgens dewelke deze 1 0 zou
uitgeloopen zijn op eene onhebbelijke casuistiek, uitsluitend tot de
zondenleer bepaald en ergerlijk uitgepluisd; 20 sedert honderd jaren
nauwelijk eenen stap zou vooruit gegaan zijn. — Dr Bruder eindigt,
met de missal solemnis, zijne verhandeling over de kerkelijke vereering
van den heiligen Mar tinns' van Tours, bisschop. — C. A. Kneller S. J.
gaat voort met zijn « Altes and neues vom Przmat des HZ. Petrus o,
en brengt ons in kennis met(het welsprekend pleit van Macarius, bisschop
van Edessa, tot staving van Petrus voorrang.
La Quinzaine. — 1 November 5901.
G. Fonsegrive : A nos' lecteurs. — Het Katholicismils is in Frankrijk achteruitgegaan sends een tiental jaren : I° Op godsdienstig,
gebied. Rond 1.890 keerde de openbare meening naar den godsdienst
terug; doch de Katholieken eischten te veel van de bekeerlingen, zoodat
die gunstige wending enkel op twijfelgeest en haat is uitgedraaid. 2° Op,
staatkundig gebied. In dien,
oak -was het yolk het juk der Pnnarnadieven moede, en gaf Leo
X III
III den raad de Republiek aan te kieven,
Vele Katholieken luisterclen niet en bleven den huidigen regeeringsvorm
bekampen. Tegenwoordig, nu het algemeen stemrecht baas is, hebben
evenwel velen onzer groote mannen Diets dan misprijzen voor het yolk
over. — Wat gedaan om weder boven te komen? Dat ceder in zijn s ak
trachte, eenen naamte krijgen, zich nuttig te maken aan het yolk, ,om
middel van den rnaatschappelijken, den politieken invloed te bemachtigen. — G. Goyau Le Catholicisme iz l' .Exposztion de 1900. Schitterend
was de uitstalling onzer werken : na onzen strijd in-de politiek, na, onzen
ondernemingsgeest in het stichten van maatschappelijke kringen, is die
bijval het 3 0 antwoord aan de verbasteraars van het yolk. A. Barthe
Nouvelles notes campagnardes. I. Au sanctuaire de , St Gengoul. — Ern.
Tissot : La vie tinte'rzeure et le progrês moral d'a_prds M Th' Ze'naide
Fleurzot. -- Ad. Lair :, Les souvenirs de M. Dubois. — La Fondation et
les premieres annees de la faculte des Lettres de Paris. — F. Farzenel
L'avenzr de la civilisation chino/se. Wij zien de eerste stuiptrekkingen
van den doodstrijd eener beschaving; het Christendom zal dat yolk
weder verlevendigen. L. Dimier : Les dernzers remanzements are Muse'e
du Lou
_
— 16 November 19o1.
J. E. Fidao Posztivisme et Catholicisme. — Het, misverstand tusschen Pos. et Cathol. is niet groot. ,Immers, hoe wil Comte zijne samenleving inrichten? Zij moet rusten op eenige algemeen aangenomen gedachten over haar doel en hare middelen.' Deze zedelijke gedachten worden
toevertrouwd aan eene groep mannen, die onwederroepelijk over hare
toepassingen oordeelen. Volgens Comte ziet men de schoonste verwezenlijking van dit voorbeeld in het Pausdom. Een dingen wil hij daaraan
toch veranderen : de zedenleer mag niet rneer van de godgeleerdheid
afhangen, doch moet op feiten steunen.— .Abbe Delfour Franczscains de
lettres. -- A. Barthe : Nouvelles notes campagnardes. — II. Le Drac
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H. Joly : Sur l' e'tat actuel tie nos populations rurales. — Op stoffelijk gebied staan de zaken goed ; maar niet op zedelijk. Pracht in
de kleederen, vermaken, ontucht, vermindering der geboorten ; verdwijning der eerlijkheid. De buitenman wordt een onverschillige materialist.
— G. Cirilli : Les causes du con flat franco-turc.
Etudes des PP. de la Comp. de Jesus. 5 Nov. 1901.
P. Chêrat wijdt eenige bladzijden aan . Le Duc de Broglie, histonen >> qui sut mieux 6crire l'histoire que la fabriquer. Vast
geloof, diepe menschen- en zakenkennis, uitmuntende geeStesgaven,
ziedaar de schrijver. Zijn doel ? faire comprendre le sens moral et
le but providentiel des faits histonques ; quand cette consolation manque
a l'historien, it lui reste toujours a accomplir une Oche de fidelite et
d'exactitude.
— De bronnen waaruit hij putte; brieven, brieven,_
of
immer brieven.
Verders van P. Suan . le Docteur Phabos
eene verkochte politiekemansziel.
Brieven van Bossuets broeder over
cc le Quietisme , a. — L'Enseignement lzbre, notes et souvenirs : omkeer
welk eene kinderziel ondergaat in een katholiek college. Als slot een
brief van Mgr Cotton, bisschop van Valence, de provincialen der Fransche
Jesuieten geluk wenschend over hunne krachtdadige en tevens kalme
houding tegenover de nieuwe wetten.
- 20 November 19oi.
Einde van . un philosophe chretzen a le docteur Phabos »®
— Begin eener breedvoerige studie over l'etat present des etudes
bzblzques en France a. (P. Durand). — Van P. Roure la crzse de
la morale a leerrijk overzicht der tal- en vruchtelooze pogingen aange wend tot het opbouwen eener zedenleer op andere dan godsdienstige
of gewetenschappelijke begrippen gesteund. . Le positivisme est destructeur; l'êvolutionnisme repose sur des hypotheses et aboutit a la toutepuissance du hasard; l'humanisme fait l'apotheose des hêros pour
mepriser les petits; la solidante veut relever mais n'est
qu'une contrefacon mauvaise de la charitê, qu'elle „,retend templacer;
le socialisme mene a Panarchie , le pessimisme s', .rite du mal, it n'y
remêdie pas; le suplicisme essaie en vain d'enc'ormir les inquietudes
de l'Ame humaine; le stoicism& meconnait sa faiblesse et sa dêpendance. C'est au spiritualisme, complete par It christianisme, a donner
la certitude aux esprits et la paix aux soe,ttes
Belangwekkend
c la vente d'une congregation a over eer schrijven van M. Bouzon
waarin op historische gronden bewezen wi,rdt dat, daargelaten de rechtveerdigheid of onbillijkheid der congre;atieafschaffingen, daaruit 'nets
zal voortgebracht worden op financieel gebied.
Rivista internazionale di seenze sociale, Roma, Ottobre 1901.
La disocupazzane e gli ufficz irdzcatorz del lavoro, door E. Agliardi.
— Het proletariaat, natuurlijk geg: oeid nit ooze huidige samenleving en de
werkeloosheid die er een voortb y engsel van brengen maar al te dikwijls
oneenigheden in de maatschFppij te weeg. Om deze te vermijden, zijn
verscheidene middelen voor fianden : het communismus der socialisten,
thans wetenschappelijk veroordeeld; de verzekering tegen de werkeloosheid; het uitvoeren van openbare Werken door den Staat; het oprichten
van werkgevingsbureelen. De schrijver denkt dat dit middel het beste is,
terwill in de twee andere bezwaren van allen aard onvermijdelijk zijn.
Zen preteso organo rudimentale nel cervello umano, door G. Tuccimei. — In het menschelijk hoofd bestaat een onvolmaakt ontwikkeld
orgaan, de epiphisis, dat immer vruchteloos de scherpzinnigheid der
geleerden tart. De evolutionisten willen er een bewijs in zien ten voordeele
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bun ner theorie. De schrijver toont klaar dat die opvatting wetenschappelijk
niet te verrechtveerdigen is.
Lzberta d' insegnamento, door Pr. Piovano. — De Italiaansche Staat
beeft het onderwijsmonopolium. Thans komen vele geleerden daartegen
-in opstand, bijzonder voor de Hoogescholen. De weldenkende liberalen
steunen die richting. En met reden : het monopolium is recht,treeks tegen
de vrijheid van onderwijs, en plaatst de vrije professoren in eenen vernederenden toestand. -En under katholiek oogpunt zien wij genoeg hoe
groot kwaad zulk onderwijs in Frnkrijk b. v. teweegbrengt.
La Lectura, Madrid, Octubre 1901.
El carnbzo international (de internationale handel), pat El. Delgado.
Geeft eenige nuttige bes-houwingen voor Spanje, nu bijzonder dat het
zijne kolomen verloten heeft.
Porque fueron los Boers en . la guerra, par L. Cubillo (waArom
-voerden de Boeren , 00rlog). De Engelschen vielen Transvaal aan, noch
voor zijne goudmijnen, noch om de rechten zijner burgers te verdedigen.
Doch Engeland en Transvaal dIngden om de opperheerschappij in ZuidAfrika, van aan de Kaap tot den Limpopo. De Boeien zagen het gunstige
oogenblik gekomen en verklaarden den oorlog.
Espana y litteratura en el extranjerb a Craves de los siglos,J
por A. Farinelli. (De Spaansche letterkunde in den vreemde door de
,eeuwen heen). Schtijver volgt den invloed der Spaansche letterkunde
in Frankrijk,, Italie, Denemarken. In Holland en Vlaanderen, zegt hij,
werden de Spanjaards vertaald en nagevolgd boor Vondel, Hooft, Vos,
_Rodenburg, Rijund( &rp. Die beoordeeling is waarlijk wat algemeen.
G. Gamazo doet in eenige woorden den Noordschen tooneelschrijver
lijOrnstjerne Bjornson kennen en geeft de vertaling van een zijner dramas.
A. de Bernete geeft een overzicht van de Spaansche schilderstentoonstelling in Guildhall te Londen:
Razon y Fe, n° 2, Madrid, Octubre 1901.
WI) hebben reeds verscheidene malen de klachten aangestipt van.
verschillende Spaansche schrijvers over de onbeduidende , geesteSvoortbrengselen van hun land. Met vreugde zien wij dat het Gezelschap van
Jezus als moedige baanbreker optreedt niet een groot nieuw tijdschrift
waarvan het 2 d° nummer ons bier voor oogen ligt. De behandelde vragen
zijn uiterSt belangrijk en het lijdschrift staat van in den beginne op de
hoogte der hedendaagsche geestesontwikkeling.
El verdadero puesto de la _Fzlosofia entre los demas ciencias, par
J. Urraburu (de ware plant, der wijsbegeerte tusschen de andere wetenschappen). In dit artikel, very )Ig van een voorgaande, wordt de wijsbe_geerte behandeld in verband met de go lgeleerdheid. Reeds bij de eerste
kerkvaders kwani zij de godgeleerdheid ter hulp,doch de scholastieken
gaven ' haar hare volledige ontwikkeling, in een onafhankelijk en tevens
aan de g .dgeleerdheid onderworpen stelsel.
La Apologetica en el Sz?lo XIX, par L. Murillo. Schetst den vooruitgang der Exegesis en der Dngmatiek, naarmate het Rationalismus meer
en meer de Kerk door zijne scherpe bijbelkritiek meende te ondermijnen.
Los dos Ean-atzsmos, par A. Minteguiaga, geschreven met het oog
op de Spaansche kerkvervolging : de bijval van het drama Electra, de,
aanvallen tegen de kjoosters, het verbieden der procession.
In een volgend artikel behandelt P. Hernandez de toestand der
Argentijnsche Republiek in het begin der XX e eeuw. — P. Alarcon geeft
eene lange studie over eene onbekende groote Spaansche schrijfster :
Concepcion Arenal. Hij drukt eenige lyrische dichtstukjes van haar over,
die echt fijne juweeltjes zijri.
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J. Tomas geeft nag eene Contribucion a la histologia comparada de
las g-landulas pepsicas.
Het nieuwe tijdschrift verrechtveerdigt vol
Rede en Geloof ».
komen zijnen titel
Civilta Catt. 19 oct. 1901.
Gh ordzni rekciosi e l'odierna persecuzzone : eene warmeverdediging
der kloosterorders tegen de Frausche vervolgers : hun recht van bestaan,
hunne diensten die zij bewijzen, en onrecht der wet Waldeck-Rousseau.
Roma e Bisanzzo nella storza dell' archzttetura chrzstiana.
La questzone sociale e la democrazza cristzana, eene studie over
de geschiedenis van de benaming krtstene demokratie bewijs dat
de ware volksgezindheid noodzakelijk moet kristelijk zijn. Onder andere
warden er verschillende onzer Belgische volksgezinden in aangehaald,
zooals b. v. : Vermeersch S. J. en zijne werken — Helleputte, Verhaegen,
De Gryse om hunne sociale working.
- 2 Nov. 1901.
La controversia dz S. Gzrolanzo deglz Schzavoni. 't Is eene verdediging tegen de Tribuna » der Apostolische brieven qSlavorum gentem a
van 1 Aug. 1901, waarbij het pleit geeffend werd. Yiij deze brieven
werd het oud kapittel afgeschaft, en het gesticht herschapen in eon
Collegie voor Siavische, Croatischsprekende geestelijke studenten.
L' Aruspzczna Etrusco..Babzlonese e la provenzenza deglz Etruschidall' Asia minore : over de raadpleging der goden bij deze volkeren.
Glz arpcolz organice giudicatz a Roma, schrijver stelt ons eerst voor
oogen den droevigen indruk door deze artikelen (wet van 18 Germinal,
jaar Jo) to Rome gemaakt. Kardin. di /Pietro miek eene Lange studie
over deze wet. Schrijver ontleedt ze ons en bewijst dat deze artikelen
in de meening van het Fransch bestuur, wetten waren van het Concordaat,
dat het Fransch bestuur er zich officieel ongodsdienstig in verklaarde
dat het de Protestansche eerediensten beschermde en den katholieken
godsdienst op alle wijzen trachtte to vernietigen.
— 16 Nov. 1901.
Perché si avverszno Gesurtz. Schrijver onderzoekt den afkeer dien
de Jezuieten bij zoovelen inboezemen, hij gaat de redens ervan naar
vooroordeel, !aster, onwetenheid. Deze bijdrage is eon pleidooi ten voordeele der Jezuieten.
« La reconczlzazione del vescovi costztuzionah (15-16 April 1802),
De eerste consul wilde volstrekt de benoeming der constitutioneele bisschoppen door hem vroeger aangesteld. Daartoe moesten deze eerst hunne
dwaling erkennen en zich aan Rome onderwerpen. Na vele moeilijkheden
geschiedt zulks. Ziehier het slot van het artikel a) uitdrukkelqk heeft geen
eon deer bisschoppen geloochend de formule der andel werping geteekend
to hebben b) goon enkel heeft uitdrukkelijk geloochend dat hij viva voce
zijne dwalingen voor Mgr. Bernier heeft afgezwoien c) in beide deze
taken hadden ztj den wil en btjgevolg de inwendige gesteltenissen Diet
tot eene geldige kwijtschelding.
L'istruzzone secondarza in Italia : kwalen en hulpmiddelen voor
den huidigen hachelijken toestand van het onderwijs. — Le case znfestate.
Een lezensweerdig artikel, waaiin schrijver bewijst dat de feiten, die in
zulkdanige huizen voorvallen moeten toegeschreven warden aan remand
die verstandig is — en wel aan den duzvel. — Dit legt hij uit door
de geschiedenis. Daarna onderzoekt hij of de infestazione ofte bet
spoken » kan teweeggebracht warden door eon medium » der spin-,
tisten en antvvoordt ,: neon Eindelijk toont hij ons waarom God die
verschijnselen toelaat.
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Gendarmerie. — Aerschot krijgt een nieuw gendarmeriegebouw.
't Is al onder dak ; in den voorgevel prijkt een groote arduinsteen waarin
gekapt staat in vergulde letters :
Nationale
Gendarmerie
Nationale.

Vlaamsche Almanak voor Fransch Vlaanderen. Te Hazebroek
is een vlaamsche almanak verschenen voor 1902: Tzsje Tasje's Almanak,
1902, met verzen, verhalen, liedjes waaronder een met muziek, een
sprookje naar Grimm, de portretten van 't Russisch vorstenpaar, enz.
Bewijs dat 't Vlaamsch in Fransch Vlaanderen nog niet dood is.
Te verkrijgen bij Boerhave-De Bruyne, Watou (W. VI.), 0,15 fr.

In De Eendragt 3e jaargang, n e 26 kondigde David De Simpel
,(geboren te Moorslede 1778, gestorven te Staden 185 t de uitgaaf aan
van Het -leven der 1-1, Godelieve naar een middeleeuwch handschrift
,(uit de XIII eeuw, naar hij zegt). Kort daarop is D. De Simpel
gestorven en van het handschrift is verder Diets terecht gekomen. Is er
misschien verband tusschen dit onuitgevoerd ontwerp van uitgave, en
Mevrouw Van Ackere's dichtwerk S te Godelzeve (1849)? Ikon iemand
inlichtingen ,verschaffen, deze zouden in dank ontvangen worden door
E. van Fraechem, Wollemarkt, Mechelen.

In het Duitsch tijdschrift die Grenzboten vat A. Weis-Ulmenried
de uitkomsten samen der onderzoekingen over het beroemd Finsch
epos Kalewala. Naar aanleiding der vertaling in het Duitsch van Domeiiico's Comparetti's studie over dit volksepos schreef indertijd Max Rooses,
in 't Aprilnummer van De Gids, 1894, eene uitgebreide ontleding; ze
werd overgedrukt in Rooses' Bundel Letterkundzge Studien. Het schijnt
nu dat de geleerde onderzoekingen allerlei nogal bevreemdende zaken
aan het Licht hebben gebracht. Wat de hoofdhandeling van het gedicht,
en geheel den gang der tafereelen betreft, niet aan het Finsche yolk
heeft men ze te danken, maar aan Elias Lannrot zelf, den eersten
uitgever; de Kalewala is dus niet een volksepos. 'Zijn ouderdom is die
van het jaar dat het gedrukt werd. De plaats waar het ontstond is
LOnnrots' schrijftafel.
Men begrijpt dat het standpunt Nanwaar dit dichtwerk moet beschouwd en beoordeeld worden, voortaan een geheel ander wezen zal.
Tot hiertoe heeft men het aangezien als een goudmijn waaruit men de
kennis van godsdienst, zeden en gebruiken der oude Finnen kon aan
het daglicht brengen. Men heeft zich het hoofd gebroken om een verWaring te, vinden van de verschillige mythologische personages die in
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dit epos optreden. Allemaal vergeefsche arbeid. Wij hebben hier te
doen met de schepping, niet van een yok, maar van een man. Het is
zoogoed als bewezen dat LOnnrot, daartoe aangezet door R. von Becker,
in 1835 een verzameling Finsche runen (volksliederen) als materiaal
heeft genomen, en die heeft aaneengesnoerd door een hoofdhandeling
van eigen vinding, en bestempeld met een naam, <, Land van Kalewa
eveneens van eigen vii ding. Al wat de geschiedvorschers nog doen
kunnen, ouderdom en bakermat opsporen van de bewuste yolkszangen. Doeh reeds nu kan men zeggen dat ze betrekkeliik Jong zijn
en ontstonden op Estnischen bodem. vanwaar ze later noordwaarts
klommen
En de letterkundige waarde van dit heldendicht? Aan de eene
nide, bladzijden overborrelend van dichterlijke schoonheid; aan de andere,
langdradige schilderingen die de handeling verlammen. Ofschoon LOnnrot
,evenals Macpherson, zijn y olk wat op de mauw heeft gespeld — hij
was overigens eerlijk genoeg om zijn klad niet te vernietigen toch
heeft hij recht op eeuwige dankbaarheid. << Door hem werd bij het Finsche
yolk het natonaal zelfbewijstzijn opnieuw wakker geschud. Door hem
werd dit yolk aangezet tot beoefening van eigen taal en eigen oudFinsche poezie. Dank zij hem veroverde de Finsche dichtkunst een
eervolle plaats in de wereldliteratuur ».

Kunst. — Van 3o December 19ot tot 12 Januari 1902 zal in den
Kunstkrzng (Cercle artistique) van Mussel eene tentoonstelling gehouden
worden van werken van den betreurden beeldhouwer Paul De Vigne.
Buiten de monumentale stukken zullen er meestal zijne gewrochten
verzameld zijn, zelfs studien, ontwerpen en onuitgegeven proeven.

Artevelde. Dezer dagen verscheen in de drukkerij der Vlaamsche
Kunstbode, Filips van Artevelde, dichtveirhaal in I0 zangen door Jan
Boucherij, met een tal van K Geschiedkundige Aanmerkingen. s Slotregels :
« Vlaanderen moet den Vlaming toebehooren !
Opnieuw ten strijd voor volksbestaan en recht. »

Davidsfonds. De afdeeling Hasselt had dezen winter reed
verschillende voordrachten Era Angelico da Fiesole door prof. Swennen
Twee krjgshelden van het land van Loon door Ridder de Corswarem, Tolstoi door Jan Maes. Er werd er ook besloten te ijveren
voor het wetsvoorstel-Coremans.
— Den 11 November voerde de afdeeling van Thienen het drama
op e Gwijde van Dampierre.
— De afdeeling Antwerpen heeft een toon- en letterkundig feest
gegeven tot dankbare en vereerende herinnering aan wijlen Huila
Ram. Liederen door Naar gedicht en getoonzet door Tinel, Warnbach, Mathieu, Crouwels en Stordiau, werden gezongen, en de eerw.
heer F. Stoops, bestuurder van St. Norbertus en voorzitter van het
Davidsfonds, hield eene voordracht over de betreurde dichteres.
— Den 18 December houdt de afdeeling Leuven te zamen met
Met Tijd en Vlijt » een concert waarin optreden de vermaarde
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zangers Mevr. Feltesse Ocombre, M. Orelio van Amsterdam en de
vioolvirtuoos Karl van Stevoort.

-I- M. F. Soupart, gewezen leeraar en rector der Hoogeschool
van Gent, beroemde heelkundige, vermaard om zijn monographien over
bijzondere heelkundige punten en om het uitvinden van, heelkundige
tuigen die zijnen naam dragen. Van 1881. tot 1894 vertegenwoorchgde
hij in den Senaat de katholteken van het arrondissement Gent. 1-11j,
was 90 jaren ouch W. Tiberghien, gewezen leeraar en rector
det Hoogeschool van Brussel. Hij gaf verscheidene werken van wijsbegeerte nit, een mengsel van spiritualisme en pantheisme. Hij heeft
zijne eigene stelsels overleefd en telt geerie volgelingen meer. Hij was
82 jaar oud. Kanunnik Toussaint van Namen, schrijver van
De la philosophie de BO'éce, Etudes sur la vie et sur les hymnes
de Syne'sins. — Graaf de Nedonchel van Doornik, schrijver van
seer gewaardeerde bijdragen over oudheidkunde en. penningkunde.
Hij was sevens de ziel en de spit van meest al de katholieke werken
iijner stad. Hij was de eigenaar van het kasteel en het park van
Lourdes met zijne vermaarde grot te Oostakker bij Gent. — douarctGrenier te Parijs, - clichter van Petits Fames, La ,mort du president
Lincoln,''Francine, Poêmes epars, enz. -- Francisco Pi y Margall,
gewezen voorzitter der Spaansche republiek in 1873 na den troonsatstand van koning - Amed6e. Hij schreef werken getiteld De republiek
van 1873, De nationalitezten enz. Hij was geboren in 1824. — Sir
William Mac Cormac, groote Arnerikaansche heelrneester, schrijver
van Notes and -recollections of an ambulance 'surgeon in iverschillende talen overgezet. Hij was naar Zuid-Afrika de Amerikaansche
ambulance gaan inrichten, waar hij eene ziekte opdeed, die hem heden
ten grave voert.
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