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ARTISTIEK LEVEN
(Vervolg)
Op het jaarlijksch concert der Damen van Liefdadigheid
werd, in 1857, het oratorio « De Schepping)) van Haydn
uitgevoerd en de soprano-partij door Constance gezongen.
Deze hemelsche muziek was als voor haar geschreven en
met hare reine stem, haar engelachtig gemoed, was zij de
geboren vertolkster van Haydns grootsch- eenvoudige gewrochten. Hoog stelde zij hem ook — niet zoo hoog als den
reusachtigen Beethoven. In Haydns muziek miste zij den
weemoed van Beethovens hoogst menschelijke klanken,
het hartverscheurende, het zeediepe, het naar eindeloos trachtende van dezen koning onder alle klank -genieën, maar
van den anderen kant beminde zij bij Haydn het kinderlijkreine en heilig-eenvoudige, de ongestoorde helderheid die
in samenklank was met haar eigen gemoed. Zij kende al
zijne werken : de schoone kwartetten, die zij speelde met
vader en zusters; de symphonieën, de luimige koren zonder
begeleiding, de groote oratorio's « de Schepping » en « de
Jaargetijden ». Onder al deze gewrochten had zij misschien
Bene voorliefde voor het godsdienstig werk : « De Zeven
woorden des stervenden Zaligmakers ». Herhaaldelijk werd
deze cantate door haar toedoen gezongen. De eerste uitvoering had plaats in de feestzalen van 't gouvernement op den
Maandag der goede week, ag Maart 1858. Mr Fischer,
kapelmeester der St Gudula-kerk te Brussel, droeg de tenorsoli voor en Constance « met hare seraphijnsche stem »,
zooals mijne moeder in haar dagboek opteekent, die van
soprano.
Het volgende jaar (1859) bracht eene nieuwe uitvoering
der ((Zeven woorden a mee, niet alleen in 't Gouvernement
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te Antwerpen, maar ook 's anderendaags te Brussel, in eene
kerk (i). Eene verrukking was het voor Constance die
muziek te zingen, en in het huis van haren Meester! Met
haar gewone naïeveteit en oprechtheid laat zij dit blijken in
haar dagboek. Eenige aanhalingen van dien tijd zullen ons
deze ziel in hare veelzijdigheid en nauwlettendheid op zich
zelve laten waardeeren.
« Zondag 27 Meert.
Ik ben gelukkig, mijn welbeminde, ja, ik ben gelukkig,
want al mijne angstvalligheden zijn verdwenen.... Dit geluksgevoel was zoo hevig (gisteren) als ik u in mijn hart zag, dat ik
mij voelde weenen. Gelijk Silvio zegt : Quell'io the si dfcilinente
piango ProruJPi in lagriine. Dezen morgen zijt gij in mij teruggekomen. Gij hebt gedoogd dat ik die hemelsche muziek van het
conservatorium (2) hoorde : de symphonie in ut mineur van
Beethoven. Wat was het schoon! Ik verbeeldde mij het tooneel
wanneer gij de spraak teruggaaft aan den bezeten stomme en
dit mirakel door uwe vijanden toegeschreven werd aan den prins
der duivelen; de vreugd zijner ouders, en misschien zijner broeders en zusters; de bewondering van 't volk, den haat en nijd
der phariseërs, de droefheid welke dit u veroorzaakte en de
verontweerdiging der engelen die u door de ondankbare stervelingen zagen verstooten en miskennen. En eindelijk heb ik
mijne kuischheidsbelofte hernieuwd bij den klank dezer sublieme muziek. Noch Mr Fischer noch Mr Soubre heb ik gezien.
En nu beweert men dat Mr Fischer ons in St Gudula hoopt te
doen zingen. Ik kan dat niet geloovén en wil er niet aan denken : het zou te veel geluk en eer zijn voor ons. Ik ben den
heelen dag nogal ingetogen geweest : ge bleeft me doorgaans
bij, Jezus, gij dien ik gekozen heb tot mijn geliefden en eenigen
vriend. Amice ad quid venisti? Die woorden hebben mij zoo getroffen dezen morgen. Neem mij tot vriendin, zoo ge wel wilt,
in de plaats van dien ellendeling (3). 't Is onder dien zoeten
naam van vriend dat ik mij uw bijzijn herinnerde. Vergeef mij
mijne fouten, mijn vriend. Ik betrapte mij op dit concert wat te
veel rond kijkend, en ik moet mijn heel wezen voor u bewaren.
Maar, Jezus, ben ik dan blind om met een zweem van behagen
de talrijke dommerikken te aanzien die daar varen (Brassin
(i) St Jaak-op-Caudenberg, den rg April, Dinsdag in de
Goede week.
(2) Van Brussel.
(3) Judas.
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meegerekend of niet; ik die u bemin, u de schoonheid zelve?
Maar om mij te vernederen, geloof ik, laat gij toe dat ik soms
blind zij, of voor zijn minste bijziende, en het is niet dat er u iets
ontbreekt om eindeloos minnelijk te zijn, dat er gevaar kan
bestaan, maar omdat ik zoodanig dwaas ben. »
Men besluite niet uit deze lijnen dat Constance Teichmann als een kwezeltje met neergeslagen oogen bleef zitten.
Elders zegt zij zelve hoe zij zulke manieren niet kon verdragen. Opmerkelijk is het integendeel hoe zij de grootste
natuurlijkheid, volkomen vrijheid van handelen in de wereld
kon paren met een zoo naijverig waken over den schat
harer maagdelijkheid. Grootsch was hierin hare opvatting,
zooals in alles. De ongeschapen Schoonheid, die haar
bekoorde, wierp in de schaduw alle vergankelijke schoonheid. En nochtans over deze oordeelde zij ook gezond en
grondig. Zoo schrijft zij op eenen anderen dag over Joachims (i) spel : « Dat is de kunst, de ware kunst, niet de
kunstelarij in eeniger wijze. Dit heb ik altijd gedacht : het
toppunt van alle artistieke volmaaktheid en van alle volmaaktheid is de eenvoudigheid. » Deze zin alleen ware vol
doende om haar leven teverklaren.Diezelfde eenvoudigheid,
die haar als hoogste schoon bleek en die het waarlijk is,
was de bron van hare grootschheid en van hare nederigheid. Nederigheid, ja, want het zal den lezer niet ontsnappen hoe, bij al hare gaven, deze ziel uiterst ootmoedig was
door hare volkomen oprechtheid tegenover zich zelve.
« Dijnsdag ig April.
Mijn vriend, ik koom terug van dit feest voor mijn hart, van
deze uitvoering der Zeven Woorden in uwe tegenwoordigheid,
of bijna in uwe tegenwoordigheid, want men zegt dat ge niet in
de kerk waart. 0 mijn vriend wat was het schoon! wat was het
zoet aldus te zingen! 't Is bijna gelijk in den hemel! want degenen die daar beneden waren en naar omhoog keken, ik geef om
(i) Van in de jaren 5o wordt Joachim als onovertroffen en
voltrokken kunstenaar in de dagboeken der Jufvrouwen Teichmann vermeld. Een roemvolle loopbaan voorwaar! vermits hij
verleden winter (rgo4) nog al de kwartetten van Beethoven te
Brussel met ongemeen bijval speelde.
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hun niet meer dan om vliegen. Maar waarom is vader Fétis niet
gekomen? Dat is niet wel. En Samuel? Ik heb van hem hooren
spreken, maar hem niet gezien. Dezen morgen was mijn goede
vriend Mr Soubre daar : ik zag dat hij over mij tevreden was en
ik had er zelfs wat te veel blijdschap van. Wat wilt ge er aan
doen, mijn vriend? Ik ben van de artistensoort en de eigen-liefde
kruipt in alles tusschen bij mij. Ik heb geen zweem meer gehad
van deze domme vrees die alle kracht beneemt en de bezieling
dooft. Misschien hebt gij mij voor eens in mijn leven dit oogenblik van opperst geluk willen schenken. Ik aanveerd het in dank
en oot de herinnering die mij, en misschien anderen, er zal van
bijblijven. Wie weet of een zalige indruk niet eene lauwe of
verdoolde ziel kwam treffen? Ach ! dat zulks kon! Zij zijn ook
eene prediking, deze zangen zoo vol geloof en godsvrucht.
Met dit alles heb ik mijn Lauden nog niet uitgelezen, om
9 1/2 uren 's avonds, en ik ben erg vermoeid,... Ik hoop, als ik
sterven zal, te mogen zingen gelijk heden : in uwe handen, Heer,
beveel ik mijnen geest! Deze zin komt mij dikwijls in 't gedacht,
zelfs buiten den tijd dat wij hem zingen.Welnu, mijn goede Meester, vooraleer te gaan bidden, dank ik u uit voller ziel voor het geluk dat gij mij hebt geschonken. Wij zeiden dat tot elkander, deze
goede artisten en wij, toen wij afscheid namen. Waarom kan ik
niet, zooals ik hun de hand drukte, een oogenblik uw aangebeden
hand drukken, mijn verloofde! Maar dat is voor later, als wij
daarboven de groote symphonie zullen uitvoeren ... »
Wie, bij deze innige uitboezemingen, zou kunnen twijfelen aan de wezenlijkheid van het liefde-verkeer dezer ziel
met haren God? Zulke gem eenzaamheid, zulke voortvloeiende
ingeving geput in de samenspraak en de omhelzing met de
eeuwige waarheid, met het goddelijk ideaal, kan onmogelijk
voortkomen uit hersenbegoocheling of verbijstering; of zou
in dat geval niet gansch een leven geduurd hebben. Welk
een levenskracht ook in dat gemoed, welk eene levensblijheid ! De straal der schoonheid speelde voor haar in alles
en verguldde tot zelfs gebrek en ellende. Weinige zielen
hadden zulk geloof, zelfs in het tijdelijke leven, of gaven
zulk een levend beeld van het zegevierende geloof in het
eeuwige. Optimiste van natuur, waren haar vreugde, kunst
en leven de hoogste werkelijkheden.
Met die eerste uitvoeringen van Haydns oratorio, was
het voor Mej. Teichmann eene behoefte geworden, niet
alleen haar jaarlijksch concert der Damen van Liefdadig-
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heid te hebben, maar ook haar toonavond van gewijde muziek tijdens de Goede week. Dikwijls liet zij op die soirées
motetten van Palestrina of Roland de Lattre zingen, die
toen nog weinig in den smaak vielen, maar voor hare uit
schoonheid behelsden.-stekndur.a hoge
Hierin ook was zij baanbreekster, en in die nederige beginsels mag men de kiem bespeuren van haar later streven
tot hervorming van den kerkzang. Zoo stonden op het
program van het jaar 1861 de volgende stukken : Ave
verum (Mozart), Aria (Bach), Stabat Mater (Winter), Kyrie,
Credo (Orlandus de Lassus), Ave Maria (Mendelssohn),
Psalm (Marcello).
De mystieke en bevleugelde muziek der zestiendeeuwsche
school moest volle bevrediging brengen aan eene zoo reine,
zoo vrome en zoo verhevene ziel; ja, als de eigene taal
dezer ziel mag zij gelden. Doch een andere vorm van
schoonheid gaf haar ook dezen indruk van volkomenheid :
de rijke polyphonie van den kolossalen Bach. Eene ware
voldoening voor hare tot klankschoonheid aangelegde natuur, waren deze ingewikkelde vormen die aan enkelen
droog- mathematisch, ja dor -protestansch schijnen. Zij integendeel ontdekte er het vrome mystische in dat, naar het
oordeel der kunstkenners, er onder schuilt.
Deze voorliefde voor beide de Palestriniaansche school
en die der achttiende eeuw vond bevrediging in de Duitsche
muziekfeesten, waarvan Mejuf. Teichmann eene trouwe
bijwoonstèr was. Zooals men weet hebben die feesten plaats
op de drie Sinxendagen, beurtelings te Dusseldorf, te Aken
en te Keulen. Het was in 1856 dat Constance voor de eerste
maal van die hooge kunstvreugde genoot, in gezelschap van
den musicoloog, ridder de Burbure, en van de kunstlievende
jufvrouwen de Baillet. Eene ware veropenbaring waren
haar de ontzaggelijke koren-massa's, het orkest zoo volkomen geoefend, zoo fijn- volgend, heel deze klankenvloed,
zwellend als de baren eener diepe zee, waarin de ziel kan
duiken en zich verloren voelen in gelukzalig genieten. Welke
werken kreeg zij al niet voor dezen eersten keer te hooren!
Niet alleen den Samson van Handel, den Elias van
Mendelssohn, maar ook — de negende symphonie van
Beethoven! Onvergetelijk was de indruk, en van dan af
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droomde Mej. Teichmann zulke feesten in haar vaderland
te zien inrichten. Dit werd een harer levensdoelen. Dikwijls
kon zij er zich de verwezenlijking nabij denken, nooit meer
dan in 1876, toen Benoit dezelfde negende symphonie op
het Antwerpsche festival bestuurde ; doch steeds moest
dit schoon plan tot de droomwereld blijven behooren.
Hoe dit ook zij, de dagen die Mej. Teichmann in
Duitschland beleefde, waren dagen van onzeggelijk artistiek
geluk, van leven in den hoogsten zin van het woord; zoodat
zij als een ware ramp aanzag er van beroofd te worden en
dan verklaarde : «dat zij een jaar van haar leven had ver
( i). Daar leerde Mej. Teichmann de groote partities-loren»
der Duitsche meesters kennen : Bach, Haendel, Haydn,
Mendelssohn, Schumann. Daar werd kennis gemaakt of
hernieuwd met allerhande artisten of muzikale vrienden (2).
Een zekere heer Van Houtte, medestichter dezer Rijnsche
feesten, ontmoette zij er bij den eersten keer en knoopte
met hem en zijne dochter vriendschapsbanden aan. Wat een
vreugde voor Constance als zij aldus een bekende gestalte
ontwaarde! Welke uitroepingen en warme welkomsgroeten!
Maar zij ook was op die plechtigheden eene bekende figuur,
daar zij ze bijna 40 jaar lang bijwoonde. In 1895, het voorlaatste jaar haars levens, ging zij nog naar het muziekfeest
te Keulen.
Een bad van muziek nam Constance bij die gelegen
niet alleen het concert, ook de ((probe)( woonde-heid,want
zij bij. En des Zondags, als er geen herhaling plaats had,
hoorde ze in Keulschen of Akenschen dom de eene of de
andere mis van hare geliefde zestiendeeuwsche meesters.
Gerust mag men beweren dat Mej. Teichmann in Duitschland hare bijzonderste muzikale gedachten putte. Immers
« Zaterdag avond. Dusseldorf (26 Mei 186o).
Hier zijn wij, lieve Meester, in die voorhalle van het aardsch
paradijs, waar men al iets hoort van hetgeen men daar boven
zal vernemen.
(2)
«Zondag 27 Mei (i86o).
... En Mev. Schumann? Wij hebben ze bij Bendemann gezien. Wij zullen ze misschien dezen avond hooren. Zij ziet er
droevig uit en boeiend en goed. Hare dochter was met haar. We
zijn onder artisten tot boven ons hoofd.
(I)
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de St Gregorius -vereeniging, die zij later hielp stichten was
eene navolging van het Duitsche Cacilien-Verein.
In 186o werd zij naar Holland gelokt door een dezer
groote muziekplechtigheden. Zij had vernomen dat, te
Arnhem, onder leiding van Verhuist, Haendels Samson en
Mendelssohns Lofgezang uitgevoerd werden. Mevrouwen

Offermans en Cuypers Alberdingk-Thym waren de vrouwen-solisten. Met mijne moeder trok Constance over de
Noorder-grens en na een plezierig rondreisje door de artistieke schatten van Den Haag en Amsterdam, na hare geliefde zee te Scheveningen beschouwd te hebben, hoorde zij
eene puike uitvoering van groote meesters en legde zij den
grondsteen harer vriendschap met den toondichter Verhulst.
Dikwijls moest Verhulst later als gast ontvangen worden
door de familie Teichmann. Ook Mev. Offermans ondernam den volgenden winter de reis naar Antwerpen en
kwam kosteloos haar talent ten dienste stellen der Damen
van Liefdadigheid.
Al die bijzonderheden vind ik vermeld in de dagboeken
mijner moeder, veel uitvoeriger wat gebeurtenissen aangaat
dan die van Constance. Men zal mij niet ten kwade duiden
daar eenige bladzijden aan te ontleenen :

« Maandag Ir Meert (r861).
... Zaterdag heeft een concert van Mev. Schumann plaats
gehad, waar ik met mijne zusters naartoe ging. Deze vrouw is
bepaald eene groote artiste. Wij hebben ze Zondag avond weer
gehoord bij de Jufvrouwen de Baillet, waar eenige personen
vereenigd waren en waar Mev. Schumann twee uren aan een
stuk gespeeld heeft. — Dewijl er 's morgens een mnatinée in 't
gouvernement werd gegeven door Brassin, den pianist, die
kwartetten i?) gespeeld heeft met vier Brusselaars, en dat ik
Constance en Marie moest chaperonneeren, heb ik deze twee
laatste dagen alles uitgerekend, van 6 tot 7 uren piano- muziek
geslikt. — Ik die er zot naar ben! 't Is eene penitentie gelijk
eene andere voor den Vasten (i)... Wij zijn al in de repetitiën
voor ons concert der Dames van Liefdadigheid, dat aanstaanden
Maandag plaats heeft. Wij zullen Laub den violonist hebben en
(I) Men ziet dat mijne moeder niet zoo muzikaal was als
hare zuster.
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Mev. Offermans van Den Haag die we in Arnhem gehoord hebben en die voor niet komt, aangezien, schrijft haar gemaal, de
Belgen zoo mild zijn geweest voor de slachtoffers der overstrooming in Holland, dat zij gaarne dien lichten dienst wil
bewijzen aan de armen van België...
Op dezelfde levendige wijze, geeft mijne moeder eenige
dagen later verslag over het afgeloopen concert. Daar niets
beter geschikt is om Constance in haar gewoon kader te
plaatsen dan deze ongekunstelde en intieme beschrijving,
kan ik den drang niet weerstaan om ze mee te deelen :
« Donderdag ax Meert.
Welke drukte, mijn dierbare vriend (r), welke bezigheden !
wat al repetitiën, wat al tegenkantingen, maar ook welk succes
voor ons concert van verleden Maandag! Ik had geen oogenblik
meer vrij, zelfs om de dagbladen te lezen en op de hoogte te
blijven van de politiek, want te gelijk met het werk dat mijn
titel van voorzitster meebrengt mag ik aan mijne functiën van
toezichtster over de studiën der kinderen niet te kort komen,
noch de godsdienstoefeningen verzuimen die voor mij zoete gewoonte zijn geworden. Dat fameus concert moest dan Maandag
van stapel gaan en de herhalingen van de twee koren, dat van
Martha van Flotow en van Athalie van Mendelssohn, volgden
dicht opeen, terwijl men de medewerking vroeg van Laub den
violonist en van Mev. Offermans van den Haag. Alles ging dus
zijnen gewonen gang, toen, gelijk alle jaar, de Bestuurder van
den Schouwburg ons moeilijkheden berokkende met Mme Cabel
te doen komen en eene vertooning voor Maandag aan te kondigen; zoo waren wij ons orkest en, vreesden wij, een deel van
ons publiek kwijt. Daarop groote ontroering, geloop bij de eenen
en de anderen, artikels in de gazetten, vuur en vlam-spuwen van
Ni (2), meer ingehouden verontwaardiging van mijnentwege, en
onophoudelijke demarchen van al onze damen om meer dan ooit
het succes van ons werk te verzekeren, en eindelijk volledige
zegepraal der goede zaak.
Op den Zaterdag heeft de laatste repetitie plaats met begeleiding van piano en dubbel quatuor, wat het missend orkest
(r) Mijne moeder onderhield zich niet in hare agenda's,
gelijk Constance, met haren goddelijken Meester, maar met den
te vroeg ontslapen echtgenoot.
(z) Mev. Strens.
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zeer voordeelig vervangt, waarna, om 9 uren 's avonds, Mr Bes.
sems Laub aan zijn hotel gaat halen om hem naar 't gouvernement te brengen, voor cie herhaling der kwartetten die
zij er den Zondag zullen spelen. Want ge moet weten dat wij,
met onze gewone behendigheid, een akkoord getroffen hebben
met dezen artist, gansch in 't voordeel van beide partijen. Dat
wil zeggen dat Laub, mits 5oo frs. Zondag eene zitting van
klassieke muziek moest geven en Maandag op ons concert spelen. Fhwel, Zondag alleen hadden wij reeds genoeg volk bijeen
gekregen om 38o frs. te verzamelen; en daarenboven was al dat
volk uiterst tevreden over den artist en de door hem gespeelde
muziek. Wij hadden over een en ander den zelfden indruk van
den Zaterdag avond.
Laub speelt op verrukkelijke wijze de kwartetten van
Haydn, Mozart en Beethoven. Nooit heeft een artist ons zulk
genoegen verschaft, een genoegen echt, volledig, zonder vrees
of achterdocht ; en voeg daarbij dat hij als mensch de beste
man der wereld is, de naïefste, drolligste brave Duitscher,
en gij zult de vreugd van Constance in 't bijzonder begrijpen,
als zij den klank van zijn viool hoort en 't ongelooflijke charabia
dat bij hem Fransch moet beteekenen.
... Zondag ... na dit sermoon, keeren wij gauw, gauw naar
't gouvernement terug, want wij moeten nog dejeuneeren, de
kwartetten-matinée bijwonen en dan moet ik om twee uren aan
de statie zijn om Mr. en Mev. Offermans te ontvangen.
... Ik alleen kan deze lieftallige Hollanders verwelkomen,
vermits, behalve Constance en ik, niemand ooit Mev. Offermans
heeft gezien... Wanneer de trein uit Holland aankomt, zoek ik
de dame te herkennen, die ik te Arnhem heb hooren zingen.
Welhaast ontwaar ik ze in een der rijtuigen, ik treed er naartoe
haar bij haren naam noemend, ik zeg haar den mijnen, mijne
titels en weerdigheden en van den eersten oogenblik zijn wij de
beste vrienden van de wereld. Ik herken ook Mr. Offermans
door hem opgemerkt te hebben in 't orkest te Arnhem, en
gelukkig spreken man en vrouw genoeg Fransch opdat ik niet
verplicht zou zijn mijn abominabel Vlaamsch uit te pakken. In
het rijtuig stel ik ze op de hoogte van de samenstelling onzer
familie..., ik spreek hun van de zaal, van den bijval die Mev.
Offermans wacht, enz, enz... Papa, mama, de overige familieleden ontvangen op de vriendelijkste wijze de twee vreemde
er zeer gevoelig aan schijnen. Weldra komen Laub-linge,d
en Mr. Bessems... De diner gaat aangenaam en hartelijk over.
Papa is heel vroolijk, spreekt Hollandsch met Mev. Offermans,
redeneert over muziek met haren echtgenoot, drinkt met Laub
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die Constance ten deele is gevallen. Deze lacht dat ze schokt
met de koddige uitvallen en de vreemde spraak van dit aardig
ventje .....'s Avonds komen eenige muziekliefhebbers : Mr. en
Mev. Kreglinger, Jufv. Isaure, Victorine de Baillet, Edouard
Weber, de Callaertsen, enz.
Maandag... moet men de repetitie bijwonen, zich bevallig
toonen voor de artisten. de Philharmonie-zaal schikken, gekapt
worden, dineeren, naar het concert gaan. De zaal is niet proppensvol zooals op andere jaren, maar redelijk goed bezet met
opgeschikte damen, die een liefelijk schouwspel bieden, waarover de Hollanders zich verwonderen. Alles gaat allerbest.
Brassin, aan wien Constance op het laatste oogenblik geschreven heeft om hem twee stukken te vragen, heeft haren oproep
beantwoord. Op deze wijze krijgt het Antwerpsch publiek
drie artisten van eerste gehalte te hooren. Deze worden
beurtelings uitbundig toegejuicht. Mev. Offermans, door een
laatst zeer moeilijk aria, met cadansen verrijkt, verwekt een
ware geestdrift. Er wordt over niets anders gesproken, Mme
Cabel, zegt men, kan er niet tegen aan ; hoe bleef zulk talent
onbekend voor de Belgen, zoo dichte naburen van Holland ?
Kortom, Mev. de Voorzitster hier tegenwoordig acht zich uitterharte gelukkig zulk verdienden bijval verwekt te hebben met
Mev. Offermans naar Antwerpen te roepen. De avond wordt
gesloten door een roerend tooneeltje, dat het publiek bekoorde.
Na het laatste aria van de zangster, toen ik op de estrade stond
om haar een prachtig bloemtuil aan te bieden, hebben wij
in eene opwelling, ik van bewondering, zij van vreugd, elkander
hartelijk omhelsd, terwijl het publiek warm toejuichte. — Dit
tooneel was een waardig slot voor het concert, dat tusschen
haakjes ons tot hiertoe z5oo frs. heeft opgebracht. »
Het is niet alleen om de gulheid en hartelijkheid van
den stijl, waar de natuur doorstraalt, dat ik geerne uittreksels ontleen aan de dagboeken mijner moeder, maar omdat
niets beter geschikt is om het familieleven op 't gouvernement te doen kennen ; en niet alleen het familieleven, maar
ook de uitgestrektheid van den werkkring buiten het huis.
Voor de dames Teichmann was heel de stad als eene wijde
familie waarover zij toezicht hielden, waarmede zij belast
waren, waar zij lief en leed moesten mee deelen. Warm
waren zij hunne geboorteplaats toegedaan, met ieder een
bijzonder temperament.
Mijne moeder verloor zich niet in bespiegelingen, in
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mystische verzuchtingen; zij was de politiekster der familie.
Wat al wanhopen als de kiezingen bij voorbeeld tegen
Wat al uitbundig gejuich integendeel, als de katho--vieln!
partij
de bovenhand had! Constance leefde in een
lieke
ander sfeer, bewoog zich in de hoogere kringen van godsdienst en kunst; belangrijk is het echter het leven rond
haar te schilderen, dat leven dat wel eenig mag heeten
door zijn ineenmenging van wereldschheid en vroomheid,
van openbaarheid en innigheid, door zijn doordringen van
bedrijvige levenslust en hoogere bezieling. Overigens de
glans van het jaar 1861, die zijn toppunt bereikte — wij
zullen het zien — in de artistieke Augustus-feesten, was de
laatste flikkering eener dalende zon.
Niet lang na het concert, dat mijne moeder met zooveel
brio en zelfbehagen vertelt, werd gouverneur Teichmann
met eene beroerte geslagen. Wel herstelde hij, ja, volkomen;
maar het liberaal ministerie dat geen vrede had met den
grooten invloed der familie, zocht hem op zij te schuiven en
onder voorwendsel van zijn hoogen ouderdom, werd mijn
grootvader, in 't voorjaar van 1862, in zijne bediening vervangen. Wij moeten hem nochtans nog eerst zien voorzetelen bij de onvergetelijke feesten van 1861 en daartoe
bijzonder zullen de opteekeningen mijner moeder mij
nuttig zijn.
De verjaring van het Landjuweel van 1561 wilde men
in Antwerpen met ongemeenen luister vieren. Daartoe werd
een congres ingericht, muziekplechtigheden moesten plaats
hebben en uit alle landen werden kunstenaars en kunst kenners uitgenoodigd om deze feestelijkheden bij te wonen.
Doch niet gewoonweg in hotels zouden deze hun intrek nemen; neen, in bijzondere huizen, bij de aanzienlijkste
familiën der stad werden zij onthaald. Deze feesten hadden
plaats op de Kermisdagen 18, Ig en 20 Oogst. De beschrijving mijner moeder luidt als volgt :
« Donderdag,
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Augustus.

't Is bezadigde zinnens dat ik u de bijzonderheden onzer
schoone Antwerpsche feesten koom vertellen, mijn geliefde
vriend. — Ja, ik mag ze wel schoon noemen; zij waren het voorzeker én innerlijk én uiterlijk, want het gedacht van al die
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vreemdelingen bij de inwoners der stad te herbergen heeft een
wonderen uitslag bewerkt van hartelijkheid, van gulheid, van
eendracht onder menschen van verscheiden landen, die anders
de feesten van buiten hadden aanschouwd, maar onze bevolking in'tgeheel niet gekend hadden. Nu was het een schouw
nieuw en roerend, eenerzijds de voorkomenheid, de attentie-spel,
te zien der Antwerpenaars tegenover hunne daags te voren nog
onbekende gasten en anderzijds de dankbaarheid der aldus
onthaalden.
Op 't gouvernement bij voorbeeld hadden onze goede Duit
tranen in de oogen, toen zij van ons afscheid namen. —-scher
Het waren de heeren : Dietz, ober-president van de Duitsche
Kunstenaars-vereeniging, woonachtig te Munchen, lieftallig man
van een jaar of 5o, sprekende genoeg Fransch om gemakkelijk
verstaan te worden en groot redenaar in 't Duitsch. 2 1 Mr Heyden, portretschilder te Berlijn, mijn lieveling voor de wellevendheid en bevalligheid die hij aan den dag legde gedurende heel
zijn verblijf , insgelijks een man tusschen de 45 en 5o jaar,
sprekende Fransch. 3a Mr Dracke, een zeer bekende beeldhouwer van Berlijn, die zijn danbaarheid enkel kon uitspreken met
de taal zijner oogen en de expressie van zijn open gelaat, met
grijzen baard omgeven.Wij noemden hem den graze. 40 Mr Krehling, schoonzoon van den beroemden Kaulbach, jong, vinnig als
buskruid, geen woord Fransch kennende of willende kennen,
uit haat voor Frankrijk, maar gemakkelijk te verstaan door zijne
vele gebaren en omdat hij een weinig Hollandsch sprak : deze
was de lieveling van Constance, die hij hartelijk deed lachen...
5° Mr Grüner, etser te Dresden, droog, mager manneken,
maar gentleman door zijne manieren... 60 Mr Pélissier, gewezenvoorzitter der Duitsche vereeniging, ouderling van buitengewone belezenheid, sprekend gelijk een meester en geleerd in al
wat de kunsten in 't algemeen aangaat. Constance met wie hij
de moderne tentoonstelling doorloopen heeft, kon niet genoeg
zijn kennis en verstand bewonderen. — Eindelijk Mr De Roer,
kunstliefhebber en -beschermer te Berlijn, die ons wat onbeduidend scheen, Ook de Heeren Soubre en Fischer logeerden
in 't gouvernement.
Van den Zaterdag af was de stad in rep en roer... Ik vergeet
te zeggen dat op Vrijdag eene betalende herhaling van 't concert
allerbest was afgeloopen (i). Juf. Artot had het talrijk auditorium
,

(i) Op het program van dit feest, door de muzikale afdeeling
van den Kunstkring ingericht, stonden onder andere : de Symphonie Erotca van Beethoven, een Psalm van Marcello, Men
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geëlectriseerd en Joachim — wat ontzaggelijk talent! — had
geestdriftige toejuichingen verwekt. De koren zongen met
kracht en volkomen ensemble
Zondag... na de Hoogmis, gaan we alien samen naar de
stad en onderwegen treden wij in de Variétés om de banketzaal
van 1200 personen te zien — allerschoonst, prachtig, grootsch
van schikking en, hierbij vermeld, aller bewondering weg
Voor alle tien plaatsen stond een commissaris in, die-dragen.
met de verzorging belast werd. Constance komt met ons
naar het paleis om de processie te zien... De heeren Pélissier
en Heyden, alhoewel protestanten, kunnen niet zwijgen over
het grootsch schouwspel van deze godsdienstige plechtigheid :
de zegen gegeven van af liet altaar op de Meir:... In de tentoon
ontmoeten wij eene menigte kennissen en worden ons-steling
beroemde personen voorgesteld, onder andere de bouwmeester
van Munchen en Muller de schilder van St Appolinaris-kerk,
dien ik op mijne beurt voorstel aan Constance, zijne groote
bewonderaarster.
Maandag... om 8 uren... nieuwe herhaling voor het concert
voor eene opgepropte zaal. Wij komen uit den schouwburg bij
eene schitterende zon, die niet opgehouden heeft te schijnen,
gansch de feesten door.. (Om ii uren) Te Deum in de hoofdkerk voor de opening van het kunstcongres. Wij gaan een
gedeelte der discussiën hooren en worden bijna onmiddelijk
kwaad tegen deze onverbeterlijke Franschmannen, babbelaren
en wijsneuzen, die alles naar hunnen zin willen regelen, maar
die Mr. Loos met zijne Vlaamsche koelheid, de Duitschers en
Belgen met hun gezond oordeel, eindelijk doen zwijgen, nadat
ze menige zottigheid hebben uitgekraamd... ('s Avonds) is de
concertzaal schitterend schoon. liet program wordt puik uitgevoerd, de Walpiirgisnacht prachtig gezongen... De Koning van
Beieren, reizend door Antwerpen, woont het eerste vrouwen koor bij. Papa en Mama zetelen daar tegenover in hunne logie
omringd met hunne gasten, die ons van verre hunne vriendschap
en bewondering toeknikken... Het algemeen gedacht is dat nooit
zoo volmaakt muziekfeest in België gegeven werd. De Hol
Verhuist, bij Mr. Oomen gelogeerd, klapt-landschetoir
frenetiek in de handen, teeken doende aan Constance.
Wij gaan naar bed met het zoet gedacht dat de artistieke

delssohns « Die erste Walpürgisnacht ». De solisten waren
Mej. Artot en Joachim, die Beethovens concerto speelde. Francois Callaerts dirigeerde.
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roem onzer goede stad Antwerpen voor goed verzekerd is, bijna
gansch Europa door...
Den Dijnsdag... moeten wij op het gouvernement dineeren
met onze gewone gasten en een vijftiental nieuwe beroemdheden, kunstenaars en letterkundigen... Tegen 5 uur is al dat volk
verzameld en tegelijkertijd komt men zeggen dat de stoet met
den reus van Antwerpen voor 't gouvernement gaat voorbij
Wij loopen naar boven allen ondereen, wat alle dwang-trekn.
en stijfheid reeds uit het gezelschap helpt verbannen; maar wat
voor goed het ijs breekt en een schaterlach verwekt, is dat de
kapoen op den Walvisch gezeten, zonder ontzag voor de
overheid, meedoogenloos bespuit Mr. den Gouverneur, die argeloos voor het open venster was getreden.
Na deze heldendaad daalt men arm in arm naar de feestzaal, loftuitend over de vrijheid, die men in België geniet
en de bonhomie waarmede papa zijne begieting verdroeg. Hetgeen men ook bewondert is de pittige en merkweerdige kop
van onzen besten vader, die hier niet anders dan Excellenz genoemd wordt. Ik ben gezeten tusschen een smelter van Munchen en den Hollandschen dichter Hofdijk, met Wien ik veel
conversatie houd, hij zijne moedertaal sprekend en ik het
Fransch, dat hij zeer goed verstaat... Het maal wordt vijf, zes
keeren onderbroken door redevoeringen in 't Duitsch, Fransch
en Hollandsch, en heildronken aan papa, aan mama, aan hun
huisgezin, aan de Antwerpsche damen, wier lof men zingt in
levendige en poëtieke taal. In een woord, mijn geliefde vriend,
nooit zal deze vergadering uit mijn geheugen gewischt worden,
zoo vol was zij van bekoorlijkheid, gulheid, openhartigheid
tusschen menschen, die daags te voren elkander niet kenden en
die, na een eerste bijeenkomst, zich aangetrokken voelen de
eenen tot de anderen gelijk oude vrienden. Ja leve, leve de
broederlijkheid onder de volkeren, als zij aldus verstaan wordt ! »
Nevens deze geestdriftige opteekening mijner moeder
is het interessant die van Constance in den zelfden tijd te
leggen :
« Maandag, Ig Augusti
Mijn lieve Meester, ik heb u vandaag niet ontvangen...
Enkel om ii uren ben ik naar O.L.Vrouwen naar het Te Deum
kunnen gaan... Sedert gisteren avond word ik min of meer met
hoogmoedsgevoelens geplaagd. Weet gij waarover? Over dingen, te schoon om te herhalen, die Verhuist mij vertelde.
Dikwijls werden mij die zaken gezegd, maar als het van
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snullen komt, treft dat niet. Hier was het een artist : een broeder en daarbij een man met zulke gezonde gedachten, zulke
oprechte en verheven gevoelens. dat het mij ontstelde. Het is
eene groote zwakheid van mij, geliefde Meester, een reden te
meer, dunkt mij, om mij te verachten... Ik heb mijne vespers
en completen uitgelezen onder den azuren hemel, waardoor
witte wolken wandelen, bij de populieren met ritselende bladeren.. Mijn vader slaapt nevens mij, mijn goede vader! Hij is
gansch wel nu, gelijk vroeger, reeds sedert langen tijd. Maar,
och God! welke droefheid dezen te zien oud worden, die men
bemint! Voor mij vooral, die het oud -worden haat. Dat herleidt
ons tot de noodzakelijkheid van een leven, ontslagen van zulk
gebrek. Maar dan word ik weer aangegrepen door mijne wanhoop dat rampzaligen, al ware 't maar één, deze eeuwige bestemming vergeten en straf en dood vinden in stede van leven !
Zie, mijn vriend, ik kan bij olie gedachte niet stilstaan zonder
duizelig te worden. Wat is alles weinig, niets, als men dát bedenkt i Red ons, ontferm u onzer, Heer!

Grootschheid, verhevenheid blijven de grondtoon van
die ziel in welke omstandigheden ook en bij al den ernst
van hare gedachten, scheen uitwendig niet ééne rimpeling
het stille water van haar gemoed te storen.
M.

E.

BELPAIRE.
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u
Lis Isclo d'or.
Lis Isclo d'or (de gulden eilanden) is de titel van een
boek waarin Mistral zijne lyrische gedichten verzameld
heeft. In zijn voorwoord aan de eerste uitgaaf deelt de
dichter ons mede waarom hij deze zonderlinge hoofdbenaming gekozen heeft. « Deze benaming » zoo schrijft hij
«kan wat hoogdravend voorkomen, maar, men zal het mij
vergeven als men hoort dat eene kleine, eenzame, rotsachtige eilandengroep, dicht het strand van Hyères, waar de
zon hare gulden stralen op schiet, zoo genoemd wordt. En
die hemelsche oogenblikken, waarop liefde, smart of begeestering ons dichter maken, zijn die werkelijk de oasen,
de gulden eilanden uit ons leven niet? »
Zonnestraal op zonnestraal valt ook op die gulden
poezie-pareltjes. Het is éen straalstroom, éen gewemel van
licht en blijheid. Aldus lacht ons wederom het zonnig
Provence-land in al zijne heerlijkheid toe, en Provence
verheerlijken is hier nogmaals het hoofddoel geweest van
Mistral. Het boek behelst stukken van zeer verschillende
waarde; het eerste deel is veraf het beste, omdat verder
in de « bruiloftsliederen » en « groeten » te veel gelegen
opgenomen zijn.
-heidsgctn
door
«
Lou
Cant
dou
rij
wordt
goed
geopend
De
Souleu » (Het zonnelied). Zoo wordt de lezer aldra in de
zonnige stemming gebracht die uit de volgende stukken
uitgaat. En Mistral, wiens kenspreuk is : « Lou souleu me
fai canta » (i) heeft zoo wel weten in te grijpen in de volkstrant dat heel Provence het « zonnelied » zingt. Het is eene
melodie, waar vuur en kracht uit springen. Zie maar eens
hoe de dichter het aanvat :
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Groote zonne van Provence
Koningin van 't Zuiderland,
Wasdom brengend aan Durance,
Licht als 't wijngestraal van Crau
Stijg omhoog, o zonnepracht !
Breek door 't duister van den nacht
Breek, breek, breek
Los, o gouden stralenbron!
In het rozig avondgloeien
Zetelt ge op een vlammentroon
't Land van Avignon en Arles
Stuurt a dan zijn dankbetoon.
Stijg omhoog, o zonnepracht enz.

Na het inleidingstukje komt de heerlijke romancen reeks die de geschiedenis van Provence bezingt. Ongetwijfeld heeft Frankrijk in deze poezie-soort nooit iets voortgebracht dat hiermede kan vergeleken worden.
Voorop treedt het bekoorlijk « L'amiradou
(de
uitkijktoren), een lectmotiv dat Schiller in « die Teilung
der Erde » en Hamerling in « Der Dichter » ook op aan
wijze reeds uiteengezet hebben. Mistral doet-schouwelijk
het met ingrijpende eigenaardigheid. Van op eenen hoogen
toren toont de muze, de machtige koningin, den troubadoer het schoon Provence-land :
« Dat, o zanger, is het uwe,
'K stel het heel in uwe macht —
Dat, o zanger, is het uwe —
Heersch erover als een god.
Want hij die de teekens lezen
Kan in 't zonnig scheppingsboek,
Want hij die de teekens lezen
Kan, beheersche 't al wat leeft!
Alles wat uw blik ontwaren
Kan in 't helder zonnelicht,
Alles wat uw blik ontwaren
Kan, zij eeuwig in uw macht ! »
(i) De zon doet mij zingen.
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Met wonderen eenvoud van gevoel en taal volgt hierop
« La Tourre de Barbentano » (de toren van Barbentane),
een zang van getrouwheid en moed in het lijden.
« La Cadeno de Moustie » (de ketting van Moustiers)
schildert op boeiende wijze de riddergrootheid en den
Maria-eeredienst der middeleeuwen af.
In « La reino Jano » (de koningin Joanna) wordt deze
vrouw bezongen die, in 's dichters oogen, het voorbeeld
geweest is van bevordering tot het provençaalscll kunstherleven; de strophen zijn hier aangehitst door den drang
eener ontembare vaderlandsliefde.
« La Princesso Clemenco » (princes Clemence) en
« Roumanin » zijn stukken die den tijd der minnezangers
betreffen. Vooral op te merken is de stalen kracht waarmede de dichter in « Roumanin » een vervallen slot
beschrijft.
Eene mooie berijmde legende « La Coummunoun di
Sant » (de gemeenschap der heiligen) — misschien wel het
liefelijkste stukje van het boek — volgt nu, en reeds voor
Mistral door zijn Mireio bekend gewrocht was in wijderen
kring, oogstte hij grooten bijval in voor dit keurig, meesterlijk geslepen kunstpareltje. In 1896 gaf « Alte and neue
Welt » er eene vertaling van.
« Lou Tambour d'Arcolo » (de trommelslager van
Arcole) is een beteekenisvol stuk. Het is toegewijd aan het
aandenken van den kleinen André Estienne uit Cadenet in
Provence, die in den slag te Arcole eene gewichtige rol
speelde en in het beeldwerk van David d'Angers op den
voorgevel van het Pantheon te Parijs eene eereplaats
inneemt nevens Napoleon. Mistral's «tambour d'Arcolo »
is een der schoonste liederen op den oorlogstijd van vóór
honderd jaar, even keurig als Hugo's bekende oden en
Heine's « Grenadiere ».
In 't transalpische leger
Een kleine trom'laar stond
Voor 't vaderland, het groote
In heldenliefde ontvlamd
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De kleinste is hij van allen
Een arme, jonge knaap
En trommelt onverdroten
Van vrijheid, eer en moed.

De trommel roffelt immer
Maar luider, luider steeds
En zweept het krijgersheir tot
Een wilde, blinde drift.

Het leger vocht met woede
En week niet achteruit,
Het leger nam de brugge,
De stormloop lukte goed I
Een machtig stuk is de vertelling « La fin dou Meis
dood van den maaier). De dichter was nog zeer-sonuié»(de
jong toen hij dit vervaardigde. Hier zien we de lieden aan
't werk onder den zwoegenden last van den arbeid, maar
lieden in wier borst eene heldenziel klopt. Gelijk een veldoverste die aan het hoofd van een leger staat, zoo laat de
oude zich eerst nedervallen op het oude verzengde land;
eene zwade is zijn schild waarop hij bloedend nederzinkt
en op een zegewagen, met schoven beladen, wil hij zich
naar huis laten voeren. Hij buigt zijn hoofd neder onder
de drukking van het lot, maar niet zooals de heiden onder
het noodlot, het fatum, maar onder den aanbiddelijken wil
Gods. Want hij is overtuigd dat geen haar van 's menschen
hoofd afvalt zonder Gods toelating, en dat God de halmen
op het groote menschenveld afsnijdt. Zijne laatste woorden,
zijn roerend gebed tot St-Jan, patroon der maaiers. zijn
weemoedig vaarwel aan alles wat hem op aarde lief was,
zijn vol ingrijpende kracht, vol tragische bezieling.
In « La Coumtesso » (de gravin) — een stuk waarop de
tegenstrevers der feliber- beweging steeds gesteund hebben
om Mistral separatist te noemen — wordt op zinnebeeldige
wijze Provence, de schoone maar verdrukte gouw bezongen:
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Een gravin kan ik u noemen
Uit een koninklijk geslacht,
Zulk een' dat er op de wereld
Edeler noch schooner leeft.
En toch dekt een treurig rouwfloers
't Laaiend lichten van haar blik.
Kon men mij toch eens verstaan!
Wou men toch met mij eens gaan!
Aan te stippen is ook « A na Clemenco Isauro » (aan
Clemence Isaure) (i) en « Lou lioun d'Arles » (de leeuw uit
Arles), waarin de dichter het roemrijk verleden dezer oude
keizerstad oproept.
Vooral toch moeten we de aandacht trekken op het
wonderschoon « Lou Saume de la Penitenci » (de boetpsalmen), dat zwanger gaat van de zwaarste smart, het diepstgevoeld medelijden en den hevigsten toorn over Frankrijks
ongeluksdagen van 1870. « Lou Saume de la Penitenci s is
een bitter-klagend miserere, een schreiend beweenen van
het verwoeste Frankrijk, diep als de huiverende klacht van
den profeet Jeremias over den ondergang van Jerusalem.
a 0 Heer, n roept de dichter uit, « gij doet ons als
korenhalmen vederploffen onder het zwaard van den vijand;
gij wringt ons als wilgentwijgen en buigt onzen trots terneder op deze bloedige dagen.
O Heer, schrikkelijk slaat gij ons; gij breekt onze macht
en dwingt ons onze zonden te bekennen.
O Heer, wij hebben uw weg en uwe wet verlaten; wij
hebben uwe tempels gesloten,uwen heiligen Zoon versmaad,
uwe sacramenten en geboden verwaarloosd; met den adem
van onzen hoogmoed hebben wij over uwen bijbel geblazen;
wij hebben ons als lange dennen naar den hemel verheven
en ons zelven als goden uitgeroepen. 0 Heer, heb medelijden met ons, want...
Want, o Heer, wij zijn uwe verloren zonen en blijven
toch met de eer dat we eens christen waren.

(i) Over de verdienste op kunstgebied van Clemence Isaure
kan men eenige inlichtingen opdoen in Dr. Koschwitz voornoemd
vlugschriftje.
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Straf ons in uwe gerechtigheid, maar laat ons geen
wreeden boetdood sterven.
In naam van onze helden, van onze moeders, van onze
vrouwen en kinders, heb medelijden met ons! Vergeef het
ons, want het spijt ons zoo gehandeld te hebben. Zend hier
een enkelen straal van uwen vrede neder en wij zullen herleven en u wederom beminnen. »
Is dit geen hooge lyriek die geroepen is om eeuwig bewonderd te blijven?
Vooraleer tot de fantasie-stukjes over te gaan, moeten
we nog de twee prachtige gedichten « Lou Roucas de
Sisife » (de rotsblok van Sisyphus) en « A la rato latino »
(aan de latijnsche taal) vermelden, waar rijkdom der verzen,
adel der gedachten en macht der bezieling samenwerken
om op echt waardige wijze de apotheose uit te maken van
deze romancen- en sirventen-reeks.
Een liefelijk gedichtje is alleszins « Li Grihet » (het
krekeltje) : een frisch gevoelvol stuk is « Lou Prego-Dieu »
(de God- aanbidster) (I), waar de dichter ons op eenvoudige
wijze in teedere dichterlijke stemming brengt; « Lou jujamen darrié » (het laatste oordeel), een krachtig godsdienstig
gedicht, maalt met beangstigende levendigheid het huiveringwekkend wreede van den ondergang der wereld en de
wrange vertwijfeling van den zondaar af, terwijl de gestalte
van den eeuwigen Rechter reuzengroot voorkomt.
Nu rijzen al de dooden op
De klokken weenen door de lucht
De pracht der steden flikkert uit,
De wijzer valt van 't uurwerk af..
« Rescontre » (ontmoeting), « Maucor » (moedeloosheid) « Languitudo » (zwaarmoedigheid), « Grevanco »
(droefheid, « Desfeci » (liefdetreuren) zijn stukken waar
Mistral zijne eigen vreugd en smart voordraagt. Doorgaans
komt Mistral met zijn « ik » niet veel voor den dag, als
ware hij beschaamd de plooien van zijn hart voor het
publiek te ontvouwen. Een weemoedige toon speelt veelal
ook door deze strophen.
(I) « Lou prego-Dieu» is een insektje dat in Provence veel
aangetroffen wordt.
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Veel vogels trekken naar het Noorden,
Naar 't Noorden met de wolken heen;
De wolken storten water neder,
En al dat water vloeit ter zee.
Ik sta hier heel alleen
Met diepbedroefde ziel,
De smart van mijne ziel
Mijn lijdenspijn is doodelijk....
Doch we moeten eindelijk ophouden en de nog talrijke
pareltjes onbesproken laten. De roem van den dichter die
van nu af reeds vast staat, heeft er geene behoefte aan dat
zij allen opgesomd worden. We zullen het best met eene
slotbeoordeeling eindigen.
« Dit boek » schrijft Paul Mariéton (I) « is jong, mannenkrachtig, vurig, vol leven en drift. Vruchteloos zoek ik
er een op dat hiermede kan vergeleken worden. Het zal
voort bewonderd worden. In de oogen van twee groote
schrijvers uit zijn land, Alphonse Daudet en Paul Arène,
is dit het schoonste gewrocht van Mistral. Want beter dan
Mireio en Calendau bevat het de gedachte van den dichter
en de breedte van zijn genie. Zoolang Provence zal bestaan
met hare schoone zon, zoolang ook zullen de Provencalers
het helderstralend zonnelicht komen opvangen dat in « de
gulden eilanden » weerkaatst is. »
« De gulden eilanden » maken inderdaad in alle opzichten een heerlijk boek uit. Bewonder maar eens die rijke
verscheidenheid, waarmede Mistral eene en dezelfde stof
behandelt : zijn thema is toch immeraan het bezingen van
Provence, maar met welke keurige afwisseling van nieuwe
beelden,nieuwe gedachten,nieuwe vormen doet hij dit steeds!
Hoe zeer verschillend is in ieder stuk het metrum en toch
hoe juist gepast, hoe goed is het in overeenstemming met
de uit te drukken gedachte, het uit te storten gevoel !
Maar bovenal valt de inhoud, het leitmotiv in 't oog.
« De gulden eilanden » zijn de trouwste uiting van het
harmonievol zielsleven des dichters. Want zij omvatten een
tijdperk van meerder dan dertig jaar, en leggen de getuigenis af dat hij heel zijn leven door, vrij van alle partijzucht,
(i) Paul Mariéton. La Terre provencale, bl.
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vastgekleefd is geweest aan het goede en het schoone.
Geen nijd of vitterij heeft ooit dezen edelmoedigen kunstenaar kunnen aantasten. Zijn gedicht « En 1'ounour de
Joussemin » (ter eer van Jasmin) brengt geestdriftige hulde
aan de verdienste van dezen dichter, al was Mistral ook
altijd met afgunst door hem bejegend geworden. Hoe
verheven prijkt Mistral's groote ziel in warme liefde tot het
volk uit Provence! Hoe duidelijk ontwaren wij in zijne
bezielde taal dat hij niet uit eigen hoogmoed of drift om
geroemd te worden, maar wel uit loutere liefde voor den
vergeten stam der Provencalers,zijne kunst hierin geuit heeft!
Door dit boek waait een frissche lentewind van blijheid
en opgeruimdheid. Bij poezen echter komt een lichte weemoed, eene bekoorlijke « tristitia rerum » tusschen al die
zonnige kleuren.
Mistral's kunst heeft hierin meerder nog dan in zijne
andere werken iets van de grieksche kunst af, waarom
Gaston Paris hem ook onder al de huidige dichters uit
Frankrijk het sterkst grieksch karakter toekent. En nogmaals treedt Mistral in dit opzicht als een echte Provencaler op, want Provence is van af vooroude tijden onder
den invloed der grieksche beschaving meerder dan gelijk
welk ander land geweest. Een Griek schijnt hij bijzonder
door zijn machtig opvatten van de natuur en den mensch,
door zijn echt schoonheidsgevoel dat op zoo menig dichtwerk uit « Lis isclo d'or » een volmaakt klassieken stempel
drukt, door zijne diepe gevoelsuiting die krachtig inwerkt
op het hart van den lezer, door zijn plastieschen verzen bouw, die den geest aangenaam verrukt.
En zoo mogen wij, om reden van dit prachtig boek,
Mistral een groot lyrisch dichter noemen, wiens kunstvoortbrengsels nevens deze van een Goethe, een Hugo, een
Byron en andere: meesters der lyriek mogen geplaatst
worden; daarbij hebben vele dezer gedichten de merkwaardige verdienste echte volksliederen geworden te zijn.
In 't sluiten zeggen we dat « Lis isclo d'or a waarlijk
gulden eilanden zijn van ongeëvenaarde schoonheid. (i)
(i) « Lis isclo d'or » werd te Avignon eerst gedrukt in 1874,
bij Seguin en in 1875, bij Roumanille. De prijs was 7.50 frs. La-
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VI

N erto
Een tamelijk lange tijd ligt tusschen het verschijnen
van (c Lis isclo d'or » en dat van u Nerto », namelijk 12 jaar.
Daarop zinspeelt de dichter, ook in den voorzang van
Nerto :
De hoogste toppen vlug bestijgen
Hoe smal, hoe steil de berg ook zij
Zijn lied er juublen in den wind;
Met vrijen arm en vrije borst
Daar staan in frissche morgenkoelte.
Dat is een tijd vol zaligheid!
Maar als de zon na 't gloeiend laaien,
Heel langzaam in het Westen daalt,
Vertraagt de wandelaar zijn stappen
En niet zoo luidt klinkt nog zijn lied.
Dit is de tijd waarop men vrij
Nog iets mag zingen en iets zeggen.
De dichter wijst er op hoe zijne zangen nu niet meer
die zelfbewuste kracht, die toomelooze drift zullen vertolken, maar slechts nog een toon van vertrouwelijke gemoedelijkheid zullen aanslaan. De hieropvolgende proloog is
derhalve licht, humoristisch, maar toch rijk aan diepe,
ernstige gedachten; hij handelt aantrekkelijk over Satan,
zijn verkeer met de menschen en de sluwe listen waardoor
hij hun hart overmeestert. Toch hoeven de menschen er
geene vrees voor te gevoelen, want, is Satan slim, de
mensch is nog slimmer dan hij, zooals menige oude sage
het voldoende bewijst; nadat de duivel allen arglist gebezigd heeft, zal de zege toch steeds aan Gods kant blijven
en altijd wordt de oude spreuk verwezentlijkt :

ter is het boek met eene fransche vertaling uitgekomen bij Roumanille tegen 3.5o fr. en te Parijs bij Lemerre in eene mooie uit
tegen 6fr.verschenen.Eene keurige duitsche vertaling bezorg--gaf
de Aug. Bertuch. — De autobiografische voorrede aan de eerste
uitgaaf van « Lis isclo d'or » is in de latere uitgaven afwezig.
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De booze geest brengt zelf de steenen bij
Tot menig bouwwerk van ons lieven Heer.
Deze twee verzen beteekenen hoofdzakelijk het motto
dat Mistral aan zijn nieuw gedicht voorafgeplaatst heeft.
Daar staat immers het gelijkbeduidend : « Lou diable
porto peiro » d. w. z. « de duivel brengt den steen bij a
namelijk tot de eer van God; dit is een provencaalsch
spreekwoord dat herinneren laat aan de gekende woorden
van Goethe's Mephistopheles :
Ik maak een deel uit van de kracht
Die steeds het kwade wil en steeds het goede doet,
en aan het vers van Lenau :
Des duivels werk wordt Godes dienst op 't laatst
Deze hoofdgedachte van den proloog die — tusschen
parenthesis gezeid — ten volle overeenstemmend met de
leer der Kerk uiteengezet wordt, bereidt de wondere ver
geschikt voor. We meenen best te doen-telingvaNro
nogmaals den inhoud van het verhaal vooraf te geven en
dan eenige woorden ter bespreking toe te voegen.
De eerste zang « De Baron » brengt ons aan het sterfbed van den machtigen ridder Pons uit Chateau-Renard.
Zijn einde voelt hij nakend : daarom laat hij zijne eenige
dochter Nerto roepen en verklaart haar dat hij voor dertien
jaar hare ziel aan den duivel verkocht heeft : binnen weinige
dagen zou Satan haar komen halen, indien de Paus er niet
tusschen kwam. Hierom begeeft het meisje zich heimelijk
naar Benedictus XIII, te dien tijde paus te Avignon en belagerd door de soldaten van maarschalk Boucicaut.
De tweede zang «De Paus» schildert den hardnekkigen
maar lastigen tegenstand af dien de paus steeds de vijandelijke scharen aandoet. Nerto wordt tot bij Benedictus gebracht door Rodrigo, den neef van den paus, een jong man
die liederijk leeft en geraakt wordt door de aanminnige, ingetogen houding van Nerto. Het meisje wordt tot bij den
grijzen paus geleid, die in droeve gedachte gedompeld is en
verzoekt hem naar het slot van haar vader te Château-
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Renard te willen vluchten om er redding te vinden. Op hetzelfde oogenblik komt men aanmelden dat het pauselijk
palijs in brand slaat, en Benedictus neemt in allerhaast de
H. Hostie en geeft nog eens van op de vesting urbi en orbi
zijn liefderijken zegen. Dan volgt hij langs den onderaardschen gang zijne geleidster na.
Door den derden zang « De Konings wordt ons mede
aanlandt aan het slot van Pons die-gedlhoBnictus
ondertusschen gestorven is en hoe zijne aanhangers toesnellen om hem te helpen. Lodewijk II, koning van Napels
en graaf van Provence, die door den paus getrouwd wil worden met Yolanda van Aragonië komt aan. Avignon ontvangt
zijne oude gasten feestelijk, na het wegtrekken van Boucicaut en er heerscht wederom beweging en leven in de stad.
Intusschen verhaalt Nerto den paus haren toestand, doch
de paus antwoordt dat hij daartegen niets vermag en dat hij
voor Nerto geen anderen uitweg weet dan in 't klooster te
treden en door rusteloos bidden van den hemel voor haar een
mirakel te bekomen. Dat moet reeds 's anderdaags geschieden en als Nerto dan ook naar het klooster te Arles
heentrekt word zij door Rodrigo begeleid die haar over
wulpsche liefde toespreekt en die door de reine Nerto tot
deugdzaamheid aangezet wordt.
De vierde zang « De Leeuw)) verhaalt hoe Lodewijk
en Yolande — die ook met Nerto naar Arles heengereisd
zijn — in deze stad het huwelijk aangaan en hoe er ter dier
gelegenheid groot feest is. Er is ook in eene arena een gevecht tusschen een leeuw en vier Camargo- stieren. Reeds
zijn er drie stieren gedood, maar de vierde rijt met zijne
horens de zijde van den leeuw open, die nu met wilde
razernij in het volk springt. Nerto, die dit schouwspel ook
nog bijwoont, is onvermijdelijk verloren zonder de moedige
tusschenkomst van Rodrigo, die erin gelukt het dier den
genadeslag te geven. Nu ontstaat in Nerto's hart een moeilijke strijd : zal zij hare ziel tegen de eeuwige verdoemenis
vrijwaren, ofwel uit dankbesef haar hart toeschenken aan
haren edelmoedigen redder?
Daags na deze gebeurtenis treedt Nerto het klooster
binnen en krijgt er het nonnenkleed. Maar Rodrigo overvalt de nonnen in hun kerkje als zij metten bidden en
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schaakt Nerto. De klanken der noodklok hebben echter
aldra eene bende helpers doen opdagen en Rodrigo moet
zich hardnekkig verdedigen tegen den weerstand.Zoo wordt
Nerto half dood van angst achtergelaten en als zij wederom tot bezinning gekomen is, vlucht zij 's nachts weg
zonder te weten waarheen. Dit is do inhoud van den vijfden
zang « De non ».
De zesde zang « De engel » zet uiteen hoe Nerto met
den morgen bij een kluizenaar aankomt, die na heel hare
geschiedenis aanhoort te hebben, belooft haar te zullen
helpen. Hij bedient een kerkje dat toegewijd is aan den
aartsengel Gabriel en de vrome man staat zoo zeer in dezes
gunst dat de goede engel hem iederen middag zijn voedsel
aanbrengt. De eremijt zal dus den H. Gabriel raadplegen.
Zoo gedacht zoo gedaan. Wanneer de aartsengel vraagt wie
die non is, antwoordt de kluizenaar : a Het is een arm,
verlaten kind, dat ik beloofd heb te zullen redden. » Maar
de H. Gabriel roept op berispenden toon uit : « Gij dwazerik ! Gij kunt met moeite uzelven redden en gij wilt nog anderen redden ! » De eremijt denkt dat de komst dier non
een spel van den duivel is en beveelt Nerto heen te gaan.
Hij wijst haar echter nog den weg aan dien zij volgen moet
om haar klooster weder te bereiken.
De zevende zang heeft tot hoofding : « De duivel ».
Rodrigo zoekt vruchteloos zijne beminde op en is door diepe
vertwijfeling overmand. I Iij vraagt den duivel hulp af en
dezebouwt voor hem het burchtslot der zeven doodzonden
op,waar ongehoorde wellust en pracht heerschen.De weg dien
Nerto ingeslagen is leidt voorbij dat kasteel. In de avond
treft Rodrigo er ook zijne beminde aan en-dumstering
brengt haar binnen zijn kasteel. Hij zegt haar waar zij zich
thans bevindt en voegt erbij dat zij niets moet vreezen, daar
hij, Rodrigo, en Satan toch oude kameraden zijn. Ontzettende angst beklemt het hart van het meisje : nu gaat de
duivel haar dus halen! Maar zij betrouwt op hare onschuld;
zij hoopt zich zelven en den slechten Rodrigo te redden.
Dezen spreekt zij daarom aldus toe : « Nerto mint u en zal
en moet u steeds minnen. Maar in de hel bestaat er geene
liefde. 0, keer u dus ook tot God : dan kunt gij a zelven
redden en mij, die door onbreekbare banden aan u veree-
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nigd ben, kunt ge dan ook met u naar den hemel opvoeren. » Doch Rodrigo antwoordt droef : «Ach, Nerto, mijne
zonden zijn te talrijk: ik ben eraan vastgesmeden gelijk een
gevangen aan zijne ketens gebonden is en ik kan niet los. »
Even op hetzelfde oogenblik waarop Nerto over Gods oneindige goedheid spreekt, komt de duivel binnen. Nerto grijpt
haren rozenkrans; Rodrigo vraagt het verdrag dat hij vóór
dertien jaar met Pons gemaakt heeft te wlllen vergeten,
maar de duivel lacht spottend. Rodrigo wordt woedend tegen Satan en het handvatsel van zijn zwaard — dat een kruis
uitmaakt — houdt hij voor den duivel recht op en bezweert
hem in den naam van God den Vader, God den Zoon en
God den H. Geest spoedig de plaats te ruimen. En zie!
daarop volgt een harde donderslag en het burchtslot verzinkt met zijne bewoners : een steenen nonnenstandbeeld,
dat daar thans nog te zien is, blijft alleen over.
Op den zevenden zang volgt nog een slot : Acht dagen
later verschijnt de aartsengel Gabriel den heiligen kluizenaar en deelt hem mede dat Nerto van haren band ontslagen
is en reeds in den hemel troont, en dat Rodrigo ook, omdat
hij berouw had over zijn kwaad, van de eeuwige verdoemenis gespaard gebleven is en dat hij op dat oogenblik zelfs
reeds met God in den hemel verblijft. « En even » zegt de
H. Gabriël in 't eindigen ((omdat er in den hemel meer gejubeld wordt voor één zondaar, die zich bekeert, dan voor
negen en negentig rechtvaardigen, klinkt er vreugdegeschal
en viert men feest in het hemelsch paradijs. Wat de berisping
betreft, die ik u eens toegevoegd heb, die was slechts eene
vermaning, om steeds ootmoedig te blijven.))
Zoo sluit het einde van 't gedicht — de volstrekste
nederlaag van den hellegeest — zich harmonisch aan bij
het motto dat voorafstaat.
Het verschijnen van Nerto miek grooten ophef. Uit alle
zijden zwaaide men het sterken lof toe. Bijna al de dagbladen en tijdschriften bespraken het in 1885, evenals zij ook
gedaan hadden voor Mireio. Om slechts eenige te noemen:
Le Petit Journal, 2n Januari (T. Trim), Le Toulonnais,
29n Januari (V. Thouron), La Gazette du Midi, 3on Januari
(0. de Blowitz), Le Monde Illustré, 2n Februari (P. Véron),
La Gazette universelle, 3n Februari (Ch. Bataille), Le Nou-
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velliste de Marseille, 6n Februari (E. Chauffart), Le Messager de la Semaine, 9n Februari (A. Marc), La Revue
Gauloise, 2o11 Februari U. Gaillard), La Gazette de France,
I In Maart (A. de Pontmartin), Le Soleil, 25n Maart (E. Luck),
Le Constitutionnel, in April (N. Roqueplan), Le Revue des
Deux-Mondes, in April (Saint-René Taillandier), Paris-Magasine, 7n April (P. Arène), La Liberté, gn April (X. Eyma),
Le Moniteur Universel, 20n Mei (H. Lavoix), L'Union,
28" Juli (A. Laurentié;, L'Évènement, 2In September
(A. Daudet), en anderen.
Het moet ook niet verwonderen dat zoo een fijn kunstgewrocht alom zulke uitbundige lofspraak uitlokte. Want
Nerto staat in menig opzicht zelfs boven Mireio en Calendau. Eerst en vooral valt hier eene strenge eenheid der
handeling in het oog; de beschrijvingen die in Mireio en
vooral in Calendau een ruim bijwerk uitmaken, worden
hier zoo overvloedig niet aangetroffen en zijn telkens nauw
met het verhaal verbonden. De proloog deelt klaar en bondig de hoofdgedachte van 't gedicht mede, de ingebrachte
daadzaken streven samen tot het verwezenlijken dezer
hoofdgedachte en de epiloog voleindigt haar. Daarbij kleeft
er aan de bewerking van het stuk geen enkele vlek ; het is
waar dat de dichter, nu hij zijne driftige jeugd en veel bewogen mannenjaren achter den rug heeft, den rijkdom en
het kunstgenie — zooals het zich uitte in zijn twee eerste
dichtwerken — wat schijnt verloren te hebben, maar even
dat heeft aanleiding gegeven tot eene ware verdienste in
Nerto. De muze van Mistral is bedaarder geworden: ieder
vers, tot het laatste toe, is met bijzondere aandacht uitgedrukt en op geene enkele plaats streeft het stuk te hoog of
valt het van zijne hoogte af. Alles is hier van het zuiverste
goud.
Na deze dubbele inleidende aanmerking, raken wij de
behandelde stof nader aan.
Mistral noemt Nerto eene « novello ». Doch het reikt
heel wat verder dan de beteekenis der hedendaagsche novelle. Het is voluit eene legende, eene volkssage.
Met het legendarisch karakter van Nerto heeft de
dichter streng rekening gehouden. Opzettelijk heeft hij het
acht lettergrepig iambenvers genomen omdat hij wist dat dit
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het metrum was van het grootste deel der middeleeuwsche
stukken. Dit metrum vloeit gemakkelijk heen en is welluidend; diepe ernst, gulle vreugde, schalksche humor, ongerepte naïveteit, alles kan er voortreffelijk door uitgedrukt
worden.
De handeling zelf laat herinneren aan de wondere
duivelsgeschiedenissen, die ons toegekomen zijn uit de
bijgeloovige middeleeuwen. De duivel heeft steeds eene
belangrijke rol gespeeld van af zijn bedrog in het aardsch
Paradijs ; de menschen luisteren gaarn naar verhalen
waarin Satan voorkomt en wie niets meer gelooft, zal altijd
nog gelooven dat de duivel bestaat. Luther zelf verzekert
den duivel gezien te hebben. Zoo zijn duivelsvertellingen
volkssagen bij uitmuntendheid. In dit opzicht gelijkt Mistral's werk tamelijk goed op Goethe's « Faust » ; beide
werken zijn toch ook zeer verschillend.
Vooreerst zijn het heel verschillende beweegredens die
Pons en Faust aanzetten een verdrag te sluiten met Satan.
Dit ontwikkelt Pater Kreiten op afdoende wijze met de
volgende beschouwing : ( i) « De Provencaler is geen man
die van lange overweging houdt; het is geene plagende
mijmeringsgedachte die hem een verdrag doet sluiten met
den boozen geest, maar wel een toestand waaruit, volgens
zijne meening, de duivel hem redden kan; hij laat zich niet,
zooals Faust, na lang overpeinzen met Satan in, maar wel
op een benard oogenblik als zijn geest beneveld is door den
wijn, als zijn spel hem in diepe schulden brengt, als hij
vervoerd is door de drift tot het spel, geeft hij den duivel de
ziel van zijn kind op voorwaarde dat hij goud krijge, goud
om zijn spel te kunnen voortzetten.
Niet anders dan Pons handelt Rodrigo : deze ook
verkoopt den duivel zijne ziel in een stond van vertwijfeling en machteloosheid.
Een veel grooter verschil 'biedt Satan's handeling aan
in beide stukken. In Faust heeft de duivel zelf een groot
aandeel in de gebeurtenissen; in Nerto beweegt er zuiver
menschelijke werking en de duivel geraakt op het achter
een schrikbeeld dat van ver af zijne prooi-plan.Hetis
(i) Stimmen aus Maria Laach, 1885.
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beloert. Men vraagt zich vol kommer af indien er nog
redding mogelijk is voor het arni meisje. Nerto is overtuigd
dat « over reine zielen de duivel geene macht uitoefent)) en
deze diep-christene gedachte is de waarborg van haren
zegepraal. De duivel tracht dus hare onwetendheid en
onbevangenheid door de aanraking van den zinnelijken
Rodrigo te verdrijven en nu wordt de strijd in Nerto's hart
recht zwaar. Aan den eenen kant staat hare belofte het
klooster in te gaan, aan den anderen haar liefdeplicht
tegenover Rodrigo, haren redder. Zij gevoelt dat zij Rodrigo bemint, dat zij hem moet beminnen : zij noch hij
kunnen naar de hel gaan omdat er daar geene liefde bestaat.
Daarom moet Rodrigo zich eerst tot God bekeeren en dan
moet zij onvermijdelijk met hem ook naar den hemel op.
Aldus oordeelt hare kinderlijke naïveteit en hieruit spruit
hare en Rodrigo's redding tot het eeuwig leven. De kamp
is dus — geheel anders is het bij Faust — ten volle menschelijk; hij wordt uitgestreden door de natuurlijke ingevingskracht van een jong hart en toont daarbij den
zegepraal van het goed over het kwaad.
Met welke belangstelling volgen we dezen strijd niet
na ! Tot op het laatste blijft onze geest in angstige spanning, en zie ! op het oogenblik waarop men alles verloren
waant, komt het gelukkig beslissingseinde af, onverwacht
maar toch niet ongegrond.
Laten wij terloops bemerken dat Mistral het verhaal
— waarin de kracht van het bovennatuurlijke zoo helder
doorstraalt — uit een geschikt tijdperk, namelijk uit de
dagen der noodlottige kerkscheuring van 't Westen genomen heeft, een tijd waarop men zich veelal bezig hield met
den stoffelij ken kant van het godsdienstwezen en den Heer
vergat.
Het karakter van den tegenpaus Benedictus XIII
teekent de dichter geschiedkundig trouw af. Benedictus
staat bekend als een man met onverschrokken en vastberaden wilskracht : dit laat Mistral genoeg uitschijnen in den
koenen weerstand tegen Boucicaut. Benedictus meent de
ware plaatsvervanger van Christus te zijn, zijne vrienden
en aanhangers koesteren insgelijks deze overtuiging, maar
de dichter wacht wel daarover een eigen oordeel te vellen.
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Integendeel laat hij den kerkvoogd menig woord zeggen en
menige daad uitvoeren die de ware opvolger van Petrus
niet zou veroorloofd hebben : een valsche paus alleen kon
zich ertoe besluiten Nerto tegen wil en dank in het klooster
te doen treden.
Eene sterkgeschetste figuur is de oude edelman Pons.
Het is recht belangwekkend om aan te zien, over dezen
oud-verslaafden tuischer, die nooit met het hart rekening
gehouden heeft, hoe de edele gevoelens hem ook aanraken
als hij op zijn sterfbed ligt; met open blik staart hij zijne
misdrijven aan en gaat de verdiende straf met zijn gewonen
moed tegen.
Lodewijk II, de jonge koning, is een levenslustige
jongeling vol blijheid en ongestoorde vrijheid; hij heeft
groote veroveringsontwerpen in het hoofd en denkt dat zijn
roem eeuwig in het geheugen der menschen zal voortleven.
En de kluizenaar uit den zesden gang! Hoe schoon is
het leven niet voorgesteld van dezen heiligen man met zijne
vrome deugdzaamheid en eenvoudige grootheid! Een
atmosfeer van vrede waait heen door de beschrijving zijner
dagelijksche bezigheden en der hem omgevende natuur.
De onschuldige, kinderlijk-reine Nerto draagt echter
den prijs weg. Een ware legendenpersoon. Een kind blijft
zij heel het stuk door. Bekoorlijk is haar eenvoud, innig
teer haar gevoel, schuldeloos haar hart, dat den zinnelijken
Rodrigo tegenwerpt : « Liefde moet nederig en rein wezen,
zooals de liefde die in den hemel heerscht. »
In welke aanminnelijke kleuren wordt in Nerto de
provencaalsche natuur ook voorgetooverd ! De lieve heuveltjes met hunne bebloemde deïlingen, de oude burcht
hunne eigenaardige volkslegenden, de steden-slotenm
met hunne tinnen en torens die uitsteken, de eenzame
kapelletjes te lande, en dan de zonnige eilanden met hunne
knoestige wilgen wier loovertakken neerhangen, met hunne
droomende vijvers waarop de heerlijke waterlelie uitbloeit :
hoe schoon is dat alles vol poëzie afgeteekend in den afloop
van het verhaal! De kader is minder dan in Mireio en
Calendau : het is de streek tusschen de Alpinen en Avignon
met al hare plaatselijke merkwaardigheden die hier bezongen wordt.
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Ten slotte moeten wij hier nog den brief mededeelen
dien Mistral aan F. fIémon toezond en waarin hij den
reden uiteenzet die hem aangespoord heeft tot het bewerken
van Nerto. De godsdienstiga zijde van het gedicht zal des
te beter uitkomen (I) :
Ziehier de philosophische of beter de theologische
hoofdgedachte van Nerto. Omdat ik een ware zoon der
katholieke kerk ben, voel ik mij dikwijls zeer terneergeslagen om den schijnbaren strijd die heerscht tusschen de
godsdienstige leerstelsels en de huidige wetenschap. De
veropenbaringen van den vooruitgang schijnen de oude
overleveringen nopens de christelijke leer te hoonen en te
beschamen. En omdat ik van mijne eeuw wil zijn zonder
mijn geloof te verloochenen, omdat ik in de ontwikkeling
van het menschdom een harmonisch vooruitschrijden bespeur, heb ik mij de volgende verklaring afgegeven die ik
in Nerto door eenige al te bondige verzen aangeduid heb,
namelijk deze : de vooruitgang komt af van God, hij is een
werk dat uit Gods schepping volgt, maar is God de bouw
duivel is zijn knecht en de straf van den duivel-mestr,d
en van des duivels hoogmoed bestaat hierin dat hij —
terwijl hij zich aftobt aan het werk — toch eindelijk voor
Gods glorie werkt. »
Deze regels bevatten Mistral's duidelijke geloofsbekentenis. Zij zijn eene strenge veroordeeling van de huidige
wetenschap, die het geloof wil verdrijven en die toch van
niemand anders dan van God zelf — het voorwerp van ons
geloof — afkomt.
Nerto is een wonderschoon boek. Mireio is de zang
waarin de vrolijkheid, de blijdschap en de liefde van
's dichters jeugd uitstraalt ; Calendau is het krachtig,
wijduitschaterend stormlied zijner mannenjaren ; Nerto is
de bekoorlijke, innig -teedere melodie van zijn aankomenden
ouderdom.
Nerto is een beteekenisvol, recht heerlijk kunstwerk (2).
(I) Deze brief is gedrukt in de « Nouvelle revue)' ur van den
15n Juni 1886,
(a) Nerto verscheen in 1884 te Parijs, bij Hachette en kost
5 fr. Pater Kreiten S. J. gaf er in 1885 eene goede duitsche ver-
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VII
Maillane
We zouden deze studie over Mistral nog vrij wat
langer kunnen uitrekken door het bespreken van zijne
andere groote werken — Lou Tresor dou Felibrige, provencaalsch-fransch woordenboek (Aix. Aubin, Ito f.), La
Reino Jano, provencaalsch treurspel in vijf bedrijven
(Parijs, Lemerre, 6 f.), Lou Pouemo dou Rose (Parijs,
Lemerre, 3.5o f.) — doch we doen het niet om deze
verhandeling niet te lang te maken en omdat wij hem
genoeg leeren kennen hebben door zijne vier besproken
stukken, Mireio, Calendau, Lis isclo d'or en Nerto.
We gaan echter nog eenige stonden aan zijn huize lijken haard te Maillane verweilen en dan sluiten met
eene beoordeeling over het gezamentlijk werk van den
dichter.
Mistral is de type van den volksman, djen iedereen
met gulle liefde begroet. Zijne kunstvrienden uit Parijs
wilden den veelbelovenden jongen dichter, reeds vóór het
verschijnen van Mireio, naar de hoofdstad trekken, maar
Mistral's hart zou steeds in Provence te Maillane, blijven.
Meer nog : zijn hart zou niet alleen zijne heerlijk bezongen
geboortestreek aankleven, maar hij wilde blijven wonen
midden zijn volk met zijne oude eenvoudige gebruiken,
onder den liefelijken, helderklaren hemel van het Zuiden.
Bekoorlijk is het verhaal dat in de Armana Prouvencau
van í86o gedrukt staat. Een weinig na het verschijnen van
Mireio zou Mistral, op het herhaald aandringen van zijne
bewonderaars uit Parijs, naar Frankrijks hoofdstad heenreizen. Den 12 11 Maart 1859 was de dichter in eene talrijke
vergadering te Nimes, waar Jean Reboul voorzat. Deze
stond op en richtte zich tot Mistral met deze woorden :
« Ik drink op Mireio, den schoonsten spiegel waarin
Provence zich heden gespiegeld heeft... Mistral, gij gaat
taling van in de «Stimmen aus Maria Laach »; eene andere
even voortreffelijke duitsche vertaling werd in 1890 door Aug.
Bertuch verschaft.
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naar Parijs! Weet (lat in Parijs de trappen uit glas gemaakt
zijn ! Vergeet uwe moeder niet ! Vergeet niet dat gij Mireio
gedicht hebt in een hoerenhuis en dat even dit u groot
maakt ! Vergeet niet (lat een geloovig christen uit de
parochie van den li. Paulus a gisteren gekroond heeft. » ( t)
Eenige dagen daarna reisde hij naar Parijs af. Met
open armen en onvergelijkbare geestdrift werd hij er onthaald. Lamartine, Dumas, Sainte-13euve, Laprad.e, Mignet,
Villemain drongen zich rond hem in levendige bewondering.
Toch voelde de boerenzoon uit Maillane zich niet te huis
in de Parijsche high-life : hij verlangde weder te keeren naar
zijn landelijk volk, naar zijne lieve moeder. En als hij te
Maillane terugkeerde, leidden de dorpelieden over van
blijdschap en fierheid hein naar zijn huis.
Deze gebeurtenis vol wonderen eenvoud beschreven,
duidt genoeg aan hoe zeer men hem lief heeft in zijn geboortedorp en hoe zeer de (lichter aan zijn kant zijne vaderstreek
ook bemint.
Mistral bewoont on nog steeds het dorp Maillane. Hij
werd er op het « rims don j uge » geboren en had na den
dood van zijn vader op (Ie dorpplaats een klein huis betiokken met zijne moeder. Als hij in 1876 met mej. Marie
Rivière uit Dijon trouwde, liet hij zich aan het uiteinde van
het dorp eene nieuwe woning opbouwen, waar de thans
vier en zeventigjarige grijsaard eens til leven slijt, voor
zooveel de ontelbare bezoeken van Felibers en Felibervrienden uit alle gewesten het hem toelaten.
In den zomer van het jaar 1883 stierf zijne geliefde
moeder, waarover Roumanille in de lijkrede getuigde dat
zij « eene goede, vrome en sterke vrouw » was, en den
31n October 1886 werd Aubanel aan zijne liefde ontrukt (2).
(i) Reboul had er daags te voren Mistral, Roumanille en
Aubanel gekroond.
(2, Aubanel's bijzonderste werken zijn : La Miougrano entreduberto (r86o), Li Fiho d'Avignoun (1885) en Lou Pan dou
pecat r882).
Aubanel staat bekend als een der grootste lyrische dichters
uit de negentiende eeuw. Men heeft over hem gezeid dat Mistral
waarlijk een uitmuntend kunstenaar moet zijn om een talent als
Aubanel's te kunnen overtreffen.
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Uiterst pijnlijk deed hem het afsterven van dien man aan,
omdat zij samen hand in hand gewerkt hadden tot het instand- brengen der provencaalsche beweging en omdat onverdiende laster en ellende de laatste dagen van zijn vriend
bitter vergald hadden. Want — wat men van hem ook hebbe
mogen zeggen — Aubanel was steeds een vurig katholiek
geweest, een ijverzuchtig belijder van den godsdienst zijner
kindsheid. Eerst na zijn dood rees hij hoog voor aller oogen
in den majesteitvollen glans zijner onschuld en Avignon
schonk hem eene koninklijke begrafenis. Diep ontroerd
sprak Mistral op zijn graf :
a Heden, o Provence, moet ge rouwkleederen aantrekken! Hij is dood, deze die op uwe taal, de taal van uw volk
een ongemeenen glans verspreid heeft.
Heden, o dichtkunst, o edele, hooge dichtkunst, moet
ge rouwkleederen aantrekken! Hij is dood, deze die om
uwe slapen de heerlijkste kroon gevlochten heeft onder al
de kronen die gelijk welk dichter uit het Zuiden, gelijk welk
dichter uit Frankrijk u opgezet heeft.
Heden, Avignon, moet gij rouwkleederen aantrekken!
Hij is dood, deze die onder al uwe zonen u meer roem ge
heeft dan de waardigste en beroemdste mannen-schonke
uit geheel uw verleden.
Ah ! burgers uit Avignon, strooit, strooit bloemen op
zijn graf ! Want hier ligt uw groot vaderlandsch dichter
begraven, die in zijne geestdriftige strophen heel den trots
van uw ras, heel de schoonheid van uw land, heel den adel
van uwe kunstenaarsziel ingesloten heeft.
Arme Aubanel, vaarwel! In naam der Feliber-beweging die wij samen in het leven riepen, in naam van Provence die gij verheerlijktet door uwe glorie, in naam van
zooveel vrienden die u beweenen, zeg ik u tot wederziens.
Heel uw leven door hebt gij God trouw beleden; nu
aanschouwt gij hierboven de opperste Schoonheid, die gij
in uwe droomen zaagt en die gij ons ontsluierdet in uwe
heerlijke poëzie.

Adieu en santa Estello ! » ( I)
Hieruit kan men genoeg opmaken welke innig-diepe,
(I)

Vergelijk : Ludovic Legré : Le poète Théodore Aubanel.
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belanglooze vriendschap voor Aubanel er in het hart schuilde
van Mistral. Want Mistral's edel karakter heeft zich nooit
door kleingeestigen haat of lage partijzucht laten vervoeren;
dit toonde hij — gelijk wij het reeds zeiden — tegenover
Jasmin genoeg. Steeds was de vreugd zijner vrienden zijne
vreugde, hun leed het zijne, I3eati pacifici...
Een niet minder zware slag trof hem den 24n Mei 1891.
Terwijl hij met zijne vrouw eene omreis miek in Italië,
kwam hem het treurig nieuws toe dat zijn duurbare vriend
en medestrijder, Roumanille, in den Heer ontslapen
was. Tusschen zijne gebeden in dacht de stervende op
Mistral. « Anaïs, » zuchtte de stervende tot zijne eegade,
« gij moet mijn allerliefsten vriend Mistral zeggen, dat ik
op mijn laatste uur op hem gedacht, hem verlangd heb. »
En als hij dan zijne hand rusteloos heen en weer bewoog
en zijne echtgenoote hem vroeg : « Jouse, wat zoekt gij? »
antwoordde hij : « ik zoek de hand van mijn vriend om
haar te drukken ». Dan stierf hij.
^i Het laatste mijner reis » schrijft Mistral dan uit Venetië, « is, niettegenstaande den blauwen italiaanschen hemel, zoo treurig, dat ik den moed niet heb over iets anders

te spreken.

Wanneer men meer dan veertig jaar arm aan arm ge
heeft, wanneer men de duizenden kleinigheden die-wandel
een heel leven dóór, de innigheid der vriendschap uitmaken, te zamen ondervonden heeft, wanneer men elkander,
veertig jaar Lang, heeft kunnen zeggen : u Ik heb uw vader
en uwe moeder gekend », wanneer men dezelfde overleveringen, hetzelfde geloof, dezelfde gebruiken opgenomen
heeft; wanneer men zich dan te zalven aan een heilig werk
gezet heeft; wanneer men riet dezelfde hoop gewerkt, in
denzelfden zegepraal gejubeld heeft, wanneer men droom
ontgoochelingen, alles wat liet leven aanbiedt,-beldn
gedeeld heeft — dan, o dan moet de slag die den eene nedervelt den andere ook ten gronde drukken en verpletteren.»
En aan de weduwe van zijn teerbeminden vriend
schreef Mistral : « Ik mag zeggen dat ik met Roumanille de
helft van mijn leven verloren heb. »
Zulke onvertolkbaar diepe liefde koesterde Mistral jegens Roumanille!
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Nu en dan viel er nog een oud strijder, die medegewerkt hadden tot het inrichten der Feliber beweging. Den
2n December 1892 was het de beurt aan Bonaparte-Wyse;
den 29n October 1894 stierf in het hospitaal te Avignon de
medestichter Jean Brunet; den 8n Februari 1895 werd
Mistral's oude vriend Anselm Mathieu weggerukt; in 1896
werd Paul Arène door den dood getroffen, in 1897 Alphonse
Daudet en den 8n November 1899 Antoine Crousillat. Zijn
jongere kunstvriend, Felix Gras, ontviel zijne genegenheid
den 4n Maart Igor.
Zoo blijft Mistral bijna alleen over onder de stichters
van den Feliberbond. Met voldoening mag hij op zijn afgedaan werk staren en zich verheugen over het herkrijgen der
provengaalsche taalrechten en over het frisch opbloeien der
wijdberoemde provencaalsche kunst. Heel het Zuiden van
Frankrijk schijnt hem dankbaar om de verheven zending
die hij rusteloos opgenomen heeft ten voordeele van zijn
vergeten volk, het buitenland brengt hem de tolk zijner bewondering en hulde. In igoo, toen de dichter zijn zeventigsten verjaardag vierde was heel Provence in feest en uit alle
zijden der wereld kwamen hem gelukwenschen toe; zoo
zonden de duitsche Feliber- vrienden hem een prachtig album door een twee honderd vereerders en kunstenaars
onderteekend. Dit algemeen hoogschatten, deze algemeene
liefde toonen genoeg dat Mistral binst zijn leven, iets groots
verricht heeft, iets dat waard is door alle eeuwen heen hem
onder de edelste menschenvrienden, de vernuftigste kunstenaars die ooit bestaan hebben te rangschikken.
Eene gansche schaar jongere mannen zetten de heerlijke taak, die Mistral aangegaan heeft, voort. De oudere
kampers, L. de Berluc-Perussis (1835), de kanonik Joseph
Roux (1834), Alphonse ;Tavan (1833), Camille Leforgue
(1829), Sextius Michel (I825), Prosper Estieu (1820), e. a.
worden moedig bijgestaan door Albert Arnavielle (1844),
Maurice Faure (185o), pater Xavier de Fourvières (1853),
Gaston Jourdanne (1858), Pierre Bertas (1859), Valère Bernard (í86o), de priester Léon Spariat (1861), Antoine Perbosc (1861), Paul Mariéton (1862),Maurice Raimbault (1865),
enz. Nu en dan verrijken zij de provengaalsche letterkunde
door gewrochten van minder of meerder groote kunstwaarde
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en geven nog jaarlijks, onder leiding van Mistral, de
Arman Prouvencau uit waarvan steeds meer en meer nummers verspreid worden.
« Welk lot ook de provencaalsche taal voor de toenemende strekking naar eenheid af te wachten blijft, » schrijft
Gaston Paris (i), « toch zal zij steeds gewaardeerd worden
door de fijne kunstgewrochten die haar boven haar zelven
verheven hebben en door de eeuwen die naken of nog veraf zijn — waarop men ze niet meer zal spreken — zal zij het
bewijs afleggen over den roem en de schoonheid van Provence, over het leven der provencaalsche boeren, herders
en zeelieden, over de blijdschap die uit hare heerlijke natuur
opstijgt en in de zoet-geu.iige lucht rondzweeft. »
De geestdriftige hoop van Mistral door Provence de
aanverwante latijnsche volkeren in een te sluiten en uit
Marseille de hoofdstad van dit « zonnerijk » te maken is
een droom en wellicht niets meer; het pogen van Mistral
en de andere Felibers zal voorzeker onmachtig zijn tegen
het onverbiddelijk aandruischen van hoogere staatswetten,
en toch mag de Feliberbeweging er fier op bogen edel werk
verricht te hebben omdat zij een bedreigd volk zijn eigen besef voorgehouden heeft en hij hem kunst -, waarheids- en
vaderlandsliefde ontwikkeld heeft.
Mistral is niet slechts een uitstekend dichter, hij is ook
vooruit en vooral de schepper eener nieuwe taal. Zijn
« Tresor don Felibrige » waaraan hij acht jaren lang dage
tien uren doorwrocht, is een reuzenwerk op taalkundig-lijks
gebied. Mannen die zeer ervaren zijn in opzicht van romaansche taalkunde, zooals Gaston Paris en Eduard Koschwitz spreken er met uitbundigen lof over en zij beweren,
wat Mistral's schrijftaal betreft, dat het onmogelijk zou zijn
tusschen de doode taal der troubadoeren en de huidige
gewestspraken een beteren middenweg in te slaan (2). Al
moest de taaleenheid van Zuid-Frankrijk nooit plaats grijpen, toch mag men Mistral de ware verdienste toekennen
ten volle gelukt te zijn in de provencaalsche taalbeweging.
(i) Revue de Paris, in November 1894.
(2) Vergelijk Dr. Koschwitz : Grammaire historique de la
langue des Félibres.
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Eenige tegenstrevers der Feliberbeweging hebben
voorgeworpen dat Mistral en zijne volgelingen eene taal
schrijven die het volk noch spreekt noch begrijpt.
Zoo leeren de ketters maar zij dolen. Want is het geene
vereischte voor de geschreven taal zich boven de volkstaal
te verheffen ? « Het dorisch van Pendaros » merkt Eugène
Lentilhac terecht aan (I) sprak men ook niet op de agora
te Thebe, het latijn van Ennius sprak men ook noch in het
leger noch op het forum evenmin als men het vulgare
illustre van Dante in de straten te Mantua sprak. » Hiermede is het eerste deel der opwerping reeds wederlegd. —
Gansch onwaar is het insgelijks dat het volk hunne taal
niet zou verstaan, want hoeveel strophen uit « Lis isclo
d'or », hoeveel melodieën van Aubanel, Roumanille, Gras
e. a. klinken van aller lippen af en zijn ware volksliederen
geworden ! Daarbij wanneer Mistral ergens tot het volk
spreekt, wordt hij goed begrepen. Hierover schrijft Gaston
Jourdanne (2) : « Ik heb Mistral dikwijls vergezeld op zijne
reizen en heb bemerkt dat hij niet anders spreekt dan hij
schrijft. Welnu ik heb ondervonden dat hij heel goed verstaan werd door het volk waarmede hij gemeenzaam
omging. En dit zelfde heb ik ook telkens over de andere
Felibers uit Provence waargenomen. Moet ik nu nog
wijzen op den buitengewonen bijval dien te Marseille de
preeken van Pater Xavier de Fourvières te beurt valt,
waarop geleerden en ongeleerden met dezelfde begeestering toeluisteren ? » En hoe zou men den ongemeenen bijval der Armana Prouvencau kunnen verklaren indien het
volk die geschreven taal niet verstaat ?
Het beoefenen der dichtkunst was — hoe ernstig hij
dit ook altijd opgenomen hebbe — toch Mistral's hoofddoel
nooit. Door den roem dien zijne gewrochten zouden inoogsten wilde hij de provencaalsche zaak bevoordeeligen; hij
wilde uit de proveeraalsche taal niet alleen eene letterkundige, maar vooral eene nationale taal maken. Het was er
hem niet om te doen persoonlijke vermaardheid te verwerven en de reden zijner letterkundige werking ligt gansch
( i) Eugène Lintilhac : Les Félibres bl. 92.
(2) Gaston Jourdanne. Histoire du Félibrige, bl. 159.
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besloten in dit vers uit Mireio : « Car cantau que per vautre,
o pastre e gent di mass (i). Zoo komt in zijne stukken eene
zekere beperktheid voor en treedt het algemeen menschelijke met zijne vreugde en zijne smart, zijne hoop en zijn
strijd wat te zeer op den achtergrond terug, maar toch heeft
hij de aandacht zijner tijdgenooten op zich getrokken omdat hij inlzijn kring als oppervorst heerscht. Doch het is
onnoodig het humanitaire van Mistral's streven langer te
behandelen, daar de lezer het reeds genoeg heeft kunnen
opmaken in den afloop dezer studie.
Te vergeefs zoekt men in onze huidige letterkunde een
man op, die op het verschillig gebied, waarop hij werkzaam
geweest is, zulke hoogte bereikt heeft. Men heeft hem met
Sophocles vergeleken om de bij uitstek harmonische vorming van zijn geest en gezeid dat — had hij ten tijde van
Pericles geleefd — hij het volk even goed als dichter verrukt, als redenaar begeesterd, als veldheer tot den zegekamp geleid zou hebben. En wij mogen er bijvoegen dat
hij niet minder gedaan heeft : de Provencalers heeft hij
door zijne kunst opgetogen, door zijne volksgezindheid tot
zich getrokken, door zijne vaderlandsliefde tot de herovering van een vrij leven aangespoord.
Na lange, lange tijden nog zal de herder onder de
schaduw der koele provencaalsche looverdreven van den
grooten man droomen en binst de lange winteravonden zal
de boer aan zijne kleinkinders het sprookje vertellen van de
verwenschte princes die als asschepoetsertje in het paleis
hare moeder moest dienen en van wege hare zuster zooveel
moest verduren.
Daar kwam — zoo zal de grijsaard voortvertellen —
langs de baan een jonge man, de zoon van een boer, maar
wien God een edel hart en de gaaf van het lied geschonken
had. De jongeling ontwaarde het arm asschepoetsertje en
door hare lompen straalde hem hare koninklijke afkomst
tegen. Hij verrukte haar door zijn lied en het verwenschte
koningskind reikte hem hare hand toe. En zie ! toovernimphen zetten op haar hoofd eene gouden kroon en deden
haar koninklijke gewaden aan; den jongeling zetten zij
(i) Want wij zingen alleen voor u, herders en landlieden.
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insgelijks eene kroon op het hoofd en riepen hem vorst uit
over de harten en de geesten. Ridders en zangers schaarden
zich rond het paar, en koning en koningin leefden met de
liefde hunner onderdanen en de bewondering hunner tijd
uit heel de beschaafde wereld.
-genot
Dat zal de ouderling vertellen en zijn hart aangedaan
voelen; als een der kleinen hem zal vragen « Grootvader,
leeft die koningin, leeft die koning nog? » zal de grijsaard
ontroerd zeggen dat de koningin nog leeft, dat zij onsterfelijk is en dat zij de provencaalsche taal is. De koning
echter — zoo zal hij antwoorden — de koning die uit
boerenafkomst was en die het verwenschte koningskind
wederom deed regeeren, is lang, zeer lang dood, en toch
zal zijn aandenken eeuwig bewaard worden in het bewonderend nageslacht: hij is Frederic Mistral uit Maillane !
D. VAN MINDEN.

EERSTE HOOFDSTUK UIT

^P-

.- EEN TE VERSCHIJNEN ROMAN

Johannes Jorgensen, de bekende Deensche dichter,
heeft de lezers van Di-etsche Warande esa Belfort eerst willen
laten genieten van den roman waaraan hij voor den oogenblik arbeidt.

Hij kwam in den heeten Augustus- namiddag, bestoven
vermoeid
na lang dwalen, door het woud van Charloten
Hij
verwijderde
zich van het station, in de richting
tenlund.
van den strandweg, om alzoo den electrieken tram te bereiken, die naar Kopenhagen rijdt. Met aansluiting was dat
maar io oren — in plaats van de zo die de ijzerenweg kostte..
Zonder er op te denken volgde hij een van de menig
paadjes, die het woud doorkruisen ; het kwam er-vuldige
niet op aan of het juist dat was, dat hem het snelste op het
strand zou brengen. Hij had er niets tegen wat verloren te
loopen, voor zooveel dat mogelijk was in zulk een stukske
woud...
De takken der boomen, die tot hiertoe zwaar en donkergroen met vol-zomer gebladert over hem hadden neêr
gehangen, weken ter zijde tot een opening, een klein gras begroeid en ingesloten plaatsken, dat langs den eenen kant
begrensd was door een haag en door velden, langs den
anderen door de grillie van 's Kroonprinsen park. Langs
den weg, die midden door deze opene plaats liep, stond een
kleine in 't bruin geschilderde bank zonder rug.
De wandelaar bleef staan — hij kende die plaats, hij
herinnerde zich deze...
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Maar niet gelijk ze nu was, met lang verwilderd en
verslensd gras, onder den wolkzwaren, loodgrauwen hemel
van een luwen Augustus-dag. Neen, voorjaar had het moezijn — 't voorjaar met nieuwe, blinkende blaren, en met
het frissche gras vol blanke, opengaande anemonen en
schitterende, witte sterrebloemen... En hij had er niet alleen
moeten zijn — neen, de kinderen hadden er moeten bij zijn
— en hunne moeder... En zij hadden eten moeten bij heb
ammelaken werd op het gras opengespreid....-ben;ht
En de kleinste werd uit den kinderwagen genomen en gezeten op een rood Florentijnsche sjaal in het gras en het
plukte bloemekens met zijne poezelhandjes en trok er den
kop van af en, kraaiende, met zijn hoofdeken op zij, hief
het dan de bloemen op naar zijne moeder, opdat zij zou
zien en bewonderen wat hij had...
Het was niet zoo lang geleden — er was maar een half
jaar voorbij gegaan sedert dien helderen, gelukkigen Mei
Maar nu was het de donkere, rijpe zomer, en eenzaam-dag.
en bestoven kwam hij hier heen... Het kleedsel dat hij aan
had, was het zelfde als dien keer — maar ach! wat was het
oud, beplekt en versleten geworden... En de schoenen, die
op dezen dag nieuw en geel waren, niet lang gekocht, waren
nu breed en platgetreden, donker van blink, met gaten in
de zool en losse hielen.
En hij zelf, ja, hij zelf voelde zich zoo oud en versleten
als zijn kleedsel en zijne schoenen — moe en bestoven —
en arm — zoo arm dat hij niets meer had in zijnen zak dan
de tien oren, waarmede hij meende naar huis te rijden...
Was het niet beter te gaan? Er was niets dat spoed
vroeg — hij droeg geen haastige boodschap.... Daarbij —
wie weet? — hij zou misschien iemand ontmoeten, onder
gaan — den eene of den andere, die hem kon-weg,inht
en wilde helpen — een vriend, een bekende...
En hij zag reeds in verbeelding den strandweg bevolkt
door alle slach welwillende schepsels — droomde van allerlei glimlachende aangezichten, die hem tegenlachten op het
pad langs de villa-hofkens... De dag was nog niet ten
einde; van den eenen of den anderen kant, zou er misschien
hulp komen...
De wandelaar was een oogenblik op de bank gaan
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zitten; zoolang de weg in 't verschiet was — zoolang hij
niet stond voor zijne eigene deur, in zijne eigen verlaten
kamers — zoolang was er nog hoop...
Maar die hoop zelf was zoo gering... Hij had, ja, al
lang alle vrienden opgezocht, hij had aangeklopt aan de
deuren van alle bekenden... Daarom kon hij even goed met
den tram rijden hij zou thuis komen, even arm als hij uitgegaan was... Indien hij eerlijk wilde zijn tegenover zich.
zelven, stond de zaak aldus...
Daarom bleef hij ook rustig zitten op de kleine, bruingeschilderde bank. Niemand kwam voorbij — het scheen
alsof hij gansch alleen buiten was.
Eindelijk stond hij op en ging langzaam over het plein,
tot hij de plaats naderde, waar zijne vrouw en zijne kinderen rond hem in 't gras hadden gezeten, en waar zij allen
zoo blij waren geweest en het zoo prettig hadden gehad...
Hier omtrent stond de kinderwagen... Aan dezen langen,
neerhangenden twijg had de kindermeid den hoed van den
kleine gehangen, en de voorjaarswind had gespeeld met
zijne blonde krollekens, en in een aanval van bewondering
had het meisje hem gekust en uitgeroepen : « Och schaap,
schaap ! wat zijt ge zoet! »
Maar in den donkeren Augustus- namiddag kwam het
den eenzamen wandelaar voor, alsof veel tijd sedert verloopen was.En heel zijn bestaan, met huis en heem, met vrouw
en kinderen, scheen hem zoo arm en klein, midden in Bene
wereld van vijandelijk duister. Alle vrienden en bekenden
schenen hem ver en vreemd — ja, het kwam hem bijna onverstaanbaar voor dat hij onder hen geleefd had. Heel zijn
eigen leven, te samen met dat van andere menschen, scheen
hem in eens zoo voorbijgegaan, zoo ver weg. Ja, was het
meer als een sage of een droom — men kan zoo schoon
droomen ! — dat hij en zijne geliefden eens hier geweest
waren, op deze plaats, op een gelukkigen Meidag — waren
eerder zijne vrouw en zijne kinderen niet lang dood — ja,
was hij zelf niet dood — en rustten zij nu niet allen, verlaten en vergeten, onder netels en asschen in een hoek van het
kerkhof terwijl opgetooide villa-damen babbelend en lachend
stapten over hun graf...
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Zoo levendig werd eindelijk die gedachte voor den
eenzamen wandelaar, dat hij tegen zich zelven zeide :
« Ach! ja; wij zochten te leven, maar wij hadden daar
geen recht op! En nu hebben zij ons allen begraven, groot
en klein, den eene nevens den andere, en niemand denkt
nog aan ons, en wij zijn ook blij van vergeten te zijn! »
JOHANNES,JÖRGENSEN.

VAN OVER OUDS

NIEUWJAAR

Langs de strate, door de mane,
toen de klokke twaalve sloeg,
stapte 'n wapenknecht, die op z'n
buik, 'n dikken trommel droeg.
Bij z'n linker heupe, stak de
beenen hecht uit van 'n priem
en 'n koppel trommelstokken
zaten in z'n schouderriem.
En de zolen van z'n leerzen,
met verstaalde nagels rond,
stampten lijk 'n vollersmolen,
op den hardgevrozen grond.
Met z'n rugge naar den wind, die
huilend langs de gevels blies,
bleef hij stille staan en sloeg z'n
stokken over 't trommelvlies.
't Zwaar geroffel, tusschen d'huizen,
rolde lijk 'n wagenvracht
en de groene vensterruitjes
trilden, in den kouden nacht.
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SCHAAKSPEL

's Avonds, achter 't linnen windschut,
zaten, in 'n koude cel,
twee gestrenge paters, naast 'n
druipend waslicht, aan het spel.
Tegen 't schaakberd, op de tafel,
lag 'n dik getijdenboek,
met 'n hoornen snuifdoos nevens
en 'n rooden zakneusdoek.
't Kampte. De elpenbeenen stukken
dreigend vóór malkaar gesteld,
kruisten lijk 'n legerbende,
't wit en zwart gevierkant veld.
Een der paters dreelde zenuwachtig, rond z'n gladden kin,
met z'n lange, mager vingers
en misschoof z'n koningin.
Hij verloor en, monklend, gaf 'n
kopergroenen, slechten duit,
en de winner, wederjonstig,
stak z'n hoornen snuifdoos uit.
OM.
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Verlangend werd er uitgezien naar de verschijning van
Aug. Vermeylen's bundel door alwie zijne opstellen niet
vroeger gelezen had in « Van Nu en Straks », maar uit
« Vlaanderen n den schrijver had leeren kennen als een
diepgaanden denker van ongemeene zeggingskracht. Eenig
mag zijne uiting genoemd worden in onze letterkunde.
Wars van alle vlaamschgezinde bekrompenheid — kwezelarij
woekert niet alleen op godsdienstige akkers — beweegt
Vermeylen zich op het uitgestrekte veld der algemeene
beschaving en geeft den indruk van een naar alle richtingen
ontwikkelden geest, een gemoed open voor al de wijde
stroomingen die door de samenleving gaan.
Zeker is er bij hem veel dat wij, christenen, niet zullen
beamen — hij staat op de tegenovergestelde pool — maar
altijd blijft het de moeite waard naar zijne stem te luisteren,
de begoocheling te ondergaan zijner rijke, zinzwangere
taal. Al ware 't maar om aan te stippen waar zijne vlucht
in eens gekortwiekt wordt, waar bezieling en gezond oordeel plots wijken voor meer oppervlakkige beschouwing.
Want zelden houden gevolgtrekking en slot de wijde beloften van het begin. Op breed- aangelegde grondvesten
rijst weleens een karig-uitgemeten, dun-optorend gebouw.
Ik bedoel hier vooral het alleszins merkwaardig stuk
Eene jeugd ». Welke pracht in de eerste bladzijden ! Hoe
rijkgeüit, hoe natuurgetrouw, hoe innig- gevoeld, wordt ons
de zieletoestand der ongeloovige jonkheid weergegeven !
Doorleefd is ieder beeld. Niet de Vlaming of Flamingant is
hier aan het woord, maar de mensch, de jongeling uit welk
land of tijd ook.
Het aloud eindeloos - gevoel dat de mensch meegedra-
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gen heeft uit het Aardsch Paradijs van zijn te vroeg
gebroken geluk slaakt hier zijne noodkreten, gelijk in het
« Fecisti nos ad te, Deus! » van Augustinus' Belijdenissen
in het
Je ne puis; — malgré moi 1'infini me tourmente...
van Musset's Espoir en Dieu of in de beschrijving van den
schrikkelijken nacht die Jouffroy's geloof zag wegbrokkelen
en vergaan. Maar is het gevoel zoo oud als de ziel zelve van
den mensch, de inkleeding, de uiting is uiterst modern,
biedt de bonte en rijke schakeering der moderne fantazie.
Indien een andere schrijver hier herinnerd wordt, dan is
het ook een modern, een Noordeling, de Deensche dichter
en bekeerde : Johannes Jorgensen. « Eene jeugd » is als
eene bladzijde ontleend aan « Levensleugen en levenswaarheid. » — Niet dat er navolging bestaat; daarom is
Vermeylen veel te oprecht en persoonlijk, en waarschijnlijk
niet eens heeft hij JSrgensen's werken gelezen. Maar door
den geestelijken atmospheer gaan ook van die golvingen en
stroomingen, die, geheimzinnig genoeg, ver-verwijderde
zielen bewegen en onbewust aantasten.
Boeiend en leerrijk zal het zijn deze twee zielen te
vergelijken, te meer dat uit één zelfde uitgangspunt hunne
wegen in tegenovergestelde richting loepen.
Een zelfde uitgangspunt. — Ja, de beschrijving der
levenstoestanden, der gemoedsellende, van den geestesnood
is bij de beide schrijvers zoo overeenkomstig dat ze zich
soms uitbeeldt in de zelfde uitdrukking.
Wat klagen Jorgensen en Vermeylen ? — Dat ze nergens bevrediging vinden. De bedwelming der dronkenschap, de wellusten van het vleesch, het dilettantism van
de kunst, het Ik-zoeken, de Ik-vereering en Ik-aanbidding onder al hare vormen, is onmachtig om hun hongeren
en dorsten naar Waar en Schoon, naar Geluk en Liefde te
verzadigen.
Dit moet men lezen in Vermeylen's rijk-zwierig proza
vooral. Van dien prachtbrok mag ik mijn lezers niet
berooven :
« Menig jongeling uit dezen tijd moet zijn bewustheid of zijn
begeerte naar bewustheid, als een ziekte verdoemen, terwijl die
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hein toch noodzakelijk als zijn leven zelf voorkwam. De echte
menschen van thans hebben geleden in al hunne gedachten ;
hun werk en al hun daden achtten zij ontoereikend; zij hadden
't vreemd gevoel, dat ze in onmacht en eenzaamheid moesten
zitten, als zij niet één woord terugvonden, een woord dat lang
vergeten was uit menschengeesten, maar allen weer in nieuwe
helderheid vereenigen zou. IIun verstand vergde allesomsluitende stelsels. En zie, liet woord vonden zij niet, alle woorden
waren zij moe, en eindelijk geloofden zij toch; geen raadsel
losten zij op, en toch voelen zij zich thans bevrijd. Dat is de
geschiedenis eener jeugd, die nu rijp wordt in de schoonste
werkelijkheid van een rijken hooggroeienden tijd.
Zoo werd ze mij door een vriend verteld, in hare zichtbaarste bewegingen; onder het afgelijnde van wat hij zegde —
want hoe kan men van zulke dingen spreken? — was het dieper
gestroom van na- en voorgevoelens die geene taal verbeelden
kan. »
De diepgeroerde toon, de ernst der gedachten, het
plechtige van de zelf-ondervraging — alles hier treft onder
den zoo boeienden, bekorenden vorm. Vooral de laatste zin
verraadt eene levensdiepte, die voor den geest roept de
kristalheldere psychologie van een Newman, het echt-menschelijke van George Eliots zielekennis. En nochtans reeds
in die eerste bladzijde verschijnt onder die koningsgaven
het plotse zwichten der redeneering, het overweldigen van
't verstand door de machtige impressie. Want waarin wortelt
een geloof dat geen gronden heeft? Hoe kan men zich bevrijd voelen voor een onopgelost raadsel. De leemte die
gaapt op het einde der studie is hier reeds zichtbaar en
toont dat de schrijver zich tevreden houdt met een schijn antwoord en een schimmenreden. Maar zoolang hij zijnen
nood klaagt, welke overweldigende pracht!
« Wij hebben meer gedacht, en vroeger gedacht, dan eene
harmonische ontwikkeling het toelaat. Achter onze overmoedigste en gekste daden --- achter die vooral, — was er door heel
onze jeugd een lucht van ernst, — ernst dien ons romantism met
eenig genoegen tot smart deed wassen. In hare phosphorglanzige
diepte vol gerekte gebaren en bovennatuurlijke blikken, was
heel deze eeuw niet doorwrongen van onze pijn? Het geloof ons
Gloor de opvoeding opgedrongen hadden wij als een kleinjongens
kleed afgeschud : reeds voelden wij halveling dat wij in onszelf
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onze waarheid moesten zoeken, en niets zouden weten eer we
ons eigen kenden. We bogen ons over ons leven, ontleedden en
rangschikten al de vormen die wij aan zijn oppervlakte ontwaren konden. »
« We bogen ons over ons leven... » Die zin alleen is
mij eerre gansche studie weerd. Wie heeft niet aldus in
pijnlijk onderhoud met zich zelven het antwoord gevergd,
het mysterie willen oplichten, het raadsel oplossen, dat alle
leven ten gronde ligt?
Doch hooren wij Vermeylen uit
«'t Was op 't oogenblik, dat onze losgelaten jeugd zich voor
de eerste maal oprichtte naar 't honderdvoudige en volledige
droombeeld van haar eigen volmaaktheid. Wij stonden vóór
de wereld, met onze armen en onzen geest vol vernielende en
scheppende kracht. Wij gingen onze aarde in bezit nemen. We
hadden de dingen maar om te grijpen : Seid umschlungen,
Millionen! en strekten de handen uit tot alles waar opstand en
vrije beweging uit sprak. 't Schoon en sterk heidensch leven dat
we wilden! We ontvingen alle lusten als een nieuw geluk, en
wilden ons toch aan alle smarten overgeven, -- om dan boven
het rumoerigste gespeel een geest te doen heerschen, waarin
alle lusten en smarten, tot klare begrippen geworden, zich in
vaste samenschikkingen zouden voegen. Een jaar van rijke ongerijmdheid,en boven al onze grootspraak was er misschien niets
dat ons meer aantrok dan die ongerijmdheid zelve. Wij zochten
de schelste tegenstellingen en de gekste avonturen, « om niets
onbeproefd te laten »....dat was alles zeer gewoon, maar zeer
schoon, en wat we ook beweren mochten, onze harten waren
vol hoop. Maar het vele nadenken kwam langzamerhand de vrije
uitborreling van al 't oorspronkelijke, zelf-bewegende verkoelen.
Wij zagen ons handelen, en stonden wantrouwend tegenover
onze aandoeningen. Ons wezen was gesplitst, wij leefden niet
meer als een geheel. De onverwachte geur der dingen vervloog.
onze koud-roekelooze twijfel werd tot manie. Veel waren we
moe, dat we nog niet gezien hadden, De vrouwen zijn dom en
haar omarming breekt het hart, en alle wijn laat hoofdpijn na :
reeds vóór de hooge school meenden wij ons «romantisch»
tijdperk afgesloten. En achter ons jeugdig pessimisme stak het
gevoel dat wij niets waarlijk bezitten konden. Wij stelden geen
vertrouwen meer in de buitenwereld en alles overgenomene,nog
geen vertrouwen in de machtige onbewuste bewegingen van
ons eigen diepste leven.
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» Ik was als een die trappen zonder eind in de duisternis
afgaat. Het geloof had ik afgewezen, maar wat was me « weten
Ik haatte de vergoders der rede, zonder dat ik toen-schap»?
dien haat kon verklaren. De wetenschap scheen me een poëzie
van lageren rang, waarin alle bepalingen ook maar beelden zijn,
want elk ding kan slechts door zichzelf bepaald worden ; haar
aangeven van betrekkingen en waarden was mij een samenstel
van aandoeningen en begoochelingen tot abstractie geworden.
Ik klampte me vast aan de kunst, als vermoedde ik dat in haar,
onder hare vormen, iets van de oorsprongreine ademing der geheele ziel voortleefde, en stelde hare waarheid hooger dan wat
verstand alleen bereikt. Al had de wetenschap in vaste wetten
de wereld gesloten, dan zelfs BEZAT ik de wereld niet; alleen 't inbezitnemen der dingen door mijn gehéél eenvoudig zelf liet den
twijfel aan een werkelijkheid verdwijnen. Maar nu eerst voelde
ik dat mijn zelf gesplitst was, als de ziel van heel dezen tijd.
» De natuur was me onbegrijpelijk, haar noodwendig
groeien en wentelen geschiedde te ver buiten mij; van mijn
twijfel voelde zij niets ; mijn pijnlijke scherts en mijn geestes zorgen waren niet in eenklank met den ontzaglijken zang van
het lot. Even vreemd was me de maatschappij waarin ik leven
moest : daar was alle eenheid — alle gezondheid — verloren;
niemand voelde zich op zijn plaats, in wanorde en strijd ging
men naar zijn verval ; de INNNERLIJKE samenhang was er niet
meer; de menschen waren alleen nog saamgehouden door wat
leugens, die de normale domheid onderhield, en wat dwang. in
handen van een verguld middelmatig gespuis, waarvoor ik meer
afkeer voelde dan voor 't ergste misdadigersgrauw der straatjes
van ellende Ik was alleen, — en hoe had ik in mezelf kunnen
berusten ? Het teeken van 't evenwicht ontbrak me : het geweten, dat ons verbindt met al wat we als oneindig voelen. Had
ik 't eeuwige maar kunnen vergeten, mijn blik gewennen aan 't
enkele schouwspel van wat in tastbare vormen afwisselt ! 0
worden, moeten worden ! Maar al wat vervloeide en verging
gaf me als een voorgevoel van den dood. dat me aantrok en
toch onverdraaglijk was. Ik wilde mijn oogen vóór 't eeuwige
sluiten, maar de zee hoorde ik overal rond mijn nietigheid aanslaan. Ik had het kruis gebroken, maar niet de behoefte aan
God. En al kon ik hein soms vinden, zijn openbaringen bleven
zonder verband met elkaar. Waar was het kruisingspunt van
mijn vergankelijk en afgezonderd ik met al het onbegrijpelijke
en ongezegde ? Ik bezat geen maat tusschen 't eindige en 't
oneindige.
» Eenige mijner vrienden trachtten zich af te zonderen door
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de kunst, maar in hun eenzaam werk klopte niet de geheime
polsslag van 't levend-worden, en 't verdorde in dilletantisme.
Allen vluchten wij onszelf, om ons te verwezenlijken in iets
volmaakts en onbeperkts, dat géén vinden kon noch noemen.
Wij waren misschien nog te jong om te weten dat het onmiddellijke leven rondom ons ongelooflijk diep is, dat alle machten
der hemelen en der aarde kunnen aanwezig zijn in een glimlach
of in 't wonder van een liefdeblik. 0 die avonden, wanneer
alkohol noodig was om hierbinnen het pijnlijk gewoel terug te
slaan! Hij ontboeide een onverwacht bestaan in het hoofd.
Eerst werd er om die vermenigvuldiging van den geest gedronken, later — om den sluimertoestand die er op volgde. Verder,
altijd verder! En gedroomd! 0 duivelsche vernietiging 1 Daar
stond gedwee die te wachten, de vrouw, die de sterkste smarten
kan inschenken aan al wie de bedwelmende aantrekkingskracht
der zonde liefheeft. Zij wachtte gedwee in 't gas en 't kristal der
« bar's », bij de groene nachtgezichten. Hoe voelde ik mij verwant met haar, die verstooten, loerde, op de grenzen eener
beschaving zonder liefde en vreugd, een beschaving die haar
eigen vuigheid samenvatte wanneer ze de groote onvruchtbare 't woord «1111e de Joss » op 't voorhoofd drukte. 0 die
arme ontheiligde oogen, voor al wie zijn uitbrekende jeugd
nutteloos voelt ! en die armen waarin men sliep als in een graf,
— om toch in iets WERKELIJKS tot voldoening te komen! Het was
me als een troost, dat ik de walging voor mezelf kon wreeder
maken.... En dat was nog altijd menschelijkheid, en dat was
nog altijd liefde ! liefde die tot vernietiging kon gaan. Want ik
voelde wel dat ik den dood beploegde, en kwam er toe, de
omarming te zoeken voor het doodsgevoel dat er op volgde...
En dat bewustzijn, dat bewustzijn L. Het liep in wilde passie
naar alles wat maar luid schreeuwde, om zich te verstompen.
Daar stak ook misschien een weinig « romantisme » in, maar ik
beklaag wie hier glimlacht. Gebroken en wanhopig en de oogen
leeg, hebben wij met den waanzin verkeerd; ik heb rond den
dood gedraaid, hem van dichtbij bezien.... »
Ja, ik ook zou beklagen «wie hier glimlacht »; want
hooge ernst en hooge kunst gaan hier hand aan hand.
Onder de muziek der taal, het machtige en ingrijpende
der beelden, de statige plooien der rijke woordenkleeding, schuilt een gevoel diep en sterk, hecht en heilig.
Al blijft het zwakke der redeneering zichtbaar — als zou
het zelfbezit voldoen waar het Ik-zoeken machteloos bleek
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— toch klinkt heel dat zieleklagen als een machtig poëem
van liefde-nood en liefde - wanhoop. Woorden zooals : « Ons
wezen was gesplitst, wij leefden niet meer als een geheel.... — Ik was als een die trappen zonder eind in de
duisternis afgaat... — Had ik 't eeuwige maar kunnen
vergeten, mijn blik gewennen aan 't enkele schouwspel van
wat in tastbare vormen afwisselt'... s zijn schicht-woorden;
trillend en bevend blijven zij steken in den geest die ze
eens ontving. In de ondervinding is niets oppervlakkig;
des te scheller treft het schrale der gevolgtrekking.
't Is hier dat wij Jorgensen aan het woord moeten
laten; doch eerst om het zelfde zielewee uit te galmen :
« Ik begon den dood te beminnen en noemde heilig de ver
-woesting.
Aldus werd ik een Zigeuner onder de Zigeuners -- een
decadent onder de decadenten — een mensch wiens tent opgeslagen was bij de grenzen der wetteloosheid.
En ik werd vat een mensch wordt in dit legerleven, bij de
wachtvuren en de drinkgelagen.... — Ik riep alle booze machten
aan — ik zocht niet mijn wil naar buiten, waar de avond vol
was van levenslicht en gerucht — naar buiten, naar het wachtvuur van 't Zigeunerland -- naar buiten, naar de drinkgelagen
waar de brandewijnflesch van hand tot hand rondgaat, onder de
kameraden — naar buiten, naar de stralende kroegen waar er
roes en rook was, wilde meisjes en donderend muziek — naar
buiten, naar de wellust en verharding der bedwelming.
En Jorgensen vertelt hoe het hem, hoe het al zijne genooten ging onder al die bedwelming, welk nood aan hun
harten knaagde, hoe ijl hun leven was, en walgend, en
oneerlijk; hoe dicht zij zich bevonden bij de levensvernieling en 't vernietigen door den zelfmoord. Maar aan dien
donker-duisteren hemel bleef toch nog éen licht :
« En mijn blik verhief zich naar de sterren als naar een
laatste toevluchtsoord, eene uiterste hoop, nu al het aardsche
verging en zijne kracht verloor.
Als een gebed hief ik mijne handen hemelwaarts en bad:
« Gij zijt rein! Gij zijt stralend en onbezoedeld, gij zijt vast
en onveranderlijk.
Gij bedriegt mijn niet ! Gij zult altoos daar boven blijven,
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achter wolken en mist, om mij te troosten, mij te verheffen, mij
te zuiveren.»
En ik wandelde lang met den blik naar boven, in de eeuwige
klaarheden, en er kwam vrede in mijne ziel. »
Ook Vermeylen heft zijn blik naar de sterren, als de
hoop van een bovennatuurlijk licht hem toelacht :

« En toch, rondom mij wandelde en verspreidde zich het
duizendvoudige menschdom, — de groote naamlooze menigte,
die haren t plicht » vervulde en niets van mijn wankelen en
lijden wist. De nederigen en de kleinen, begrepen zij dus beter
het leven? Waarom kon ik me niet verliezen bij de meerderheid, die werkt en niets vraagt, die gerust is en gelooft?
» Ik begon te vatten wat het geloof in de samenleving beteekent; het geloof alleen sprak tot het geheele wezen van den
mensch, kon 't bewuste en 't onbewuste in hem omvatten; in de
eenheid van zijn geheimenis konden de menschen elkaar herkennen en liefhebben. Alleen rond een nieuw geloof zou een
nieuwe gemeenschap groeien.
„ Maar een geloof schept men niet, en ik zwelgde in stelsels.
De kern der samenvatting die ik droomde zocht ik in begrippen,
alsof een gemeenschap op begrippen leefde. Ik bouwde in mijn
verstand de eenheid aller dingen op, en zooals anderen God
zeggen, zegde ik het leven, den Rythmus, het Mysterie, wat
weet ik al! Maar innerlijk voelde ik mij niet bevrijd, en ik
wreekte me weldra op mijn eigen schepping : de wijsgeerige
beschouwingen bevredigden nog minder dan de godsdienst
mijner kinderjaren. Ik brak weer mijn wereld.... Als een jonge
God moest ik in de natuur leven, zondeloos .. Menschheid,
broederlijkheid : woorden! Ik was me de eenige werkelijkheid.
» Ik!... Ik riep het heel luid, maar voelde mij dor en niet
gelukkig. Er was iets gebroken in mij. Alles wat ik zag scheen
verder dan ooit buiten mij. Ik zei wel het leven, maar voelde 't
kleurloos als den dood... En rondom mij steeg weer het stilzwijgen. »
,

Zou men niet denken Jórgensén te hooren?

« Maar ik was immers niet op aarde om te beminnen —
ach neen!
Ik had heel andere plannen .. ik leefde om mijn ik te doen
gelden, om mij zelven te genieten, om al de kleine eigenschappen
van mijn wezen te ontwikkelen; om mijn Ik te genieten en om
anderen te laten genieten van mijn Ik — dit was nog de eenige,
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hoogste plicht.., voor deze moest alles wijken — op dier offertafel moest al het overige uitbloeden en sterven.
En het werd al te sa^un opgedragen — het is al te saàm
dood. Vader en moeder, gebroeders en thuis, vrienden en ver
trouw en liefde ! -- Al te samen werd het opgeofferd.-wante,
Alle gevoelens, alle ontzag heb ik opgebrand in het altaarvuur,
voor het heilig beeld van mijn Ik. voor den afgod dien ik mijne
kunst noemde.
Doch geven wij het woord weer aan Vermeylen :
Ik !... Wat was ik? Mijn stem was nu gevallen, en in de
doodsstilte kwamen van uit de diepte nog nooit vernomen
stemmen fluisteren. In mijn onbeweeglijkheid groeide langzaam
nieuw voorgevoel op, uit andere gebieden dan die van mijn
kreten en al mijn tranen. Ik vermoedde in mij, in afgronden die
mijn bewustheid niet peilen kon, rijken vol onbegrijpelijke mogelijkheden. Kwam hij van daar niet, die blinde wil tot doordrijven, die me recht hield, (lie drang naar innerlijk evenwicht?
0 mijne ziel, zijt gij van mij alleen, of raken we niet allen,
dieper, oneindig dieper dan al onze woorden, dezelfde nauwhoorbare bron, vanwaar ale liefde welt?.. Ik... Van waar kwam
ik? Ik had mezelf niet geschapen. .
Wat waren de schoonste woorden nevens al wat onuitgedrukt moet blijven ? Alle woorden werden in den wind geslagen
door de nachten die ons begrenzen. Wanneer de dood van een
vriend in ons leven komt ingrijpen, voelen wij maar al te wel
dat we niet \veten, -- dat er.... iets anders is Wie zal gelooven,
vóór de tranen zijner moeder of het lijk zijner beminde, dat hij
met symbolen speelt? Wat verman ik tegen de oorspronkelijkste
bewegingen mijner ziel, tegen den dood ? Ik stond alleen tegen
de zee, en ik hoorde nu, als liet gezang van alle sterren en alle
werelden, liet lot, waarin mijn eigen stein verloren beefde.
Het gevoel mijner afhankelijkheid bracht me weer tot het
geloof; ik begreep niet hoe 'k het zoolang had kunnen ontgaan. Ik
verstond dat de oorsprong van wat als godsdienst in maatschap
vormen heel het menschdom door leeft, ook in mij leefde.-pelijk
Had mijn verstand niet ongelijk tegenover het groote onbewuste
werk van duizenden geslachten? De boeddhistische en Hegel'sche metaphysica van wat literaire predikanten met zwakke
stemmetjes kon me niet bevredigen : één overlevering, en geen
andere, had onze beschaving bezield, leefde werkelijk in ons
het Christendom in zijn zuiverste verschijning.
Een philosophic kan aan de behoefte eener gemeenschap
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niet voldoen, en is nooit een religie geworden ; alleen de menschen die de philosophie niet noodig hebben kunnen er iets
Ineè doen. Maar het Christendom is grooter dan alle stelsels.
Waarom zouden wij strijden tegen de aantrekkingskracht der
schoonste persoonlijkheid, die door de samenwerking van
negentien eeuwen als iets werkelijks onder ons bestaat? Is hij
niet, Jesus, overal waar smart en hoop is ? Glanst zijn aangezicht niet door onze schoonste daden? Die heeft niet in woorden
gewerkt, maar in het levend vleesch van het menschdom. De
boer die zaait, de visscher verloren in den avond, bidden tot
hem met hetzelfde hart als 't arme volk van Galilea, en mijne
moeder voelt hem zooals alle moeders hem altijd gevoeld hebben. In hein kan ik mij met mijn eenvoudigste medemenschen
vereenigd weten. Zooais de geheime werking van den tijd, door
beschavingen heen, het Christendom tot eene natuurlijke en
haast-onverdelgbare kristallizeering gemaakt had, zoo ook was
langzaam en buiten mijn bewustzijn om, een kristallizeering van
oude gevoelens in mij ontstaan, die ik als zuiver omtrokken
beeld buiten mij moest stellen om het te begrijpen. De heilige
Maagd, waartoe die vrouw haar handen en haar tranen heft,
was zij minder een werkelijkheid dan liet beeld dat ik in mij
droeg? 0 gingen wij eindelijk elkaar begrijpen ?... Ik voelde als
een sluier van de sterren om mij wuiven, als een bevenden
wasem licht als dauw, een wasem van vrouwelijke beval
-lighed.
Telkens dat Dante een der drie deelen sluit van zijn
onsterfelijk, hemel -en-aarde omvattend Goddelijk Gedicht,
eindigt hij op het woord « sterren n.
E quindi uscimmo a riveder le stelle (i).
Puro e disposto a salire alle stelle. (2)
L'Amor the inuove it Sole e l'altre stelle. (3)
De sterren beteekenen bij hein het bovennatuurlijke.
De machtigste genie onder de dicht-genieën schaamde
zich niet in deemoed neer te buigen voor de mysteriën die
(i) Wij traden aldaar uit en zagen weer de sterren.
Laatste vers van het Inferno.
(2) Zuiver en geschikt te stijgen tot de sterren.
Laatste vers van het Purgatorio.
(3) De Liefde die beweegt de Zon en de andere sterren.
Laatste vers van het Paradiso.
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het menschelijk verstand te boven gaan, de hulp van
't geloof te aanveerden waar het licht der rede te kort
komt.
Op het toppunt dat Verineylen bereikt heeft, zou men
ook verwachten dat hij al de rijken der wereld — « et gloriam
eorum » •-- zou overzien, heel het volle, diepe, drukke leven
der ontelbare geslachten peilen en in het licht des hemels
heel het aardsche aanschouwen. Immers voortreffelijk heeft
hij getoond hoe niets vergankelijks den mensch kan vol
Zijn nood, zijn ijlte, zijn eenzaam- en verlaten --doen.
zijn heeft hij uitgegalmd in koninklijke klanken. Beurtelings
toetste hij : de wetenschap — en vond ze vreemd en ver
van zijn hart; — de kunst — en zag dat zij in dilettantism
ontaarde en zich afzonderde van 't werkelijk leven ; -- en
eindelijk dit leven zelf, ontdaan van het bovennatuurlijke,
bracht hem op den rand van het graf. 't Mysterie van de
smart, 't mysterie van den dood waren enkel te verklaren
in het licht van 't geloof. Voor eenling en maatschappij
was dit geloof onontbeerlijk. Gaat de denker nu besluiten
tot eene objectieve waarheid, Bene waarheid buiten en
boven zich zelf, en logisch met zijne eigene redeneering,
knielen voor de Godheid mensch - geworden, voor het
Woord van Waarheid, Schoonheid en Liefde verschenen
in het vleesch ? Geenszins. In het hoogste gestegen, daalt
in eens zijne zielevlucht, en, terugkeerend tot al het vroeger verworpene, eindigt hij met te huldigen wat hij eerst
verfoeide.
« Maar waarom ging ik aan de starre beelden die uit
mijzelf geschapen werden een recht erkennen over mijzelf ? n
laat hij onmiddelijk volgen op zijn eenig-schoone belijdenis
van de geloofsnoodzakelijkheid, van Christus' aanbiddelijkheid door alle eeuwen heen. — Hij, die kort te voren
klaagde : « Ik had mijzelf niet geschapen »... wordt nu de
oorsprong van heel de gedachten-wereld rond zich. —
Ongerijmdheid is hier een zacht woord.
Van de wetenschap had hij vroeger niet willen weten.
« Elk ding kan slechts door zichzelf bepaald worden »,
zegt hij met weinig philosophischen zin en zijn gewoon
haten van 't « abstrakte ». Alle ongeloovigen hebben een
instinctief mistrouwen van het licht der rede, dat eiken
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mensch verheldert, die op de wereld komt. Men moet
Dante zijn, de groote theologant, om Virgilus' leiding te
aanveerden tot op den drempel des Paradijs. — Het is ook
niet tot de wetenschap dat Vermeylen zich zal wenden.
Maar de kunst, die kunst die « verdorde in dilettantisme »,
« mag ,) nu « alleen zijn vermoeden uitstamelen » ; door
haar « wordt de liefde mogelijker op aarde. » — Waar zij
haren oorsprong vindt, moeten wij niet vragen aan iemand
die elk ding door zich zelf laat bepalen.
En wat die liefde betreft, wij vernemen dat zij niet
in breeden zin moet verstaan worden, maar enkel beduidt
de « liefde van man tot vrouw. » Immers « alle machten
der hemelen en der aarde kunnen aanwezig zijn in een
glimlach of in 't wonder van een liefdeblik. » — Maar als
de dood dien glimlach komt verstijven, die lievende oogen
sluiten ? — Ja, de dood behoort misschien ook tot de verbannen orde der abstractie; of bepaalt zich zelf.
Licht is het te begrijpen hoe het doodsgedacht een
lastig en onwelkom gedacht is voor wie al zijne hoop op
het tijdelijke stelt. En dit doet Vermeylen op al de laatste
alinea's zijner studie, dat is de slotredeneering, de conclusie :
» Wij moeten eindelijk den moed hebben, TE ZIJN WAT WE
ZIJN — «Rijn ZIJN IN ALLES » — ((GEZOND ZIJN IN ALLES)) (I).
Die gevolgtrekking heeft haar oorsprong in het huldigen
en aanbidden van zich-zelf. Want door een onverklaarbaar
ommekeer, is nu het vroeger verderfelijke zelf-zoeken de
bron van alle waardigheid en groot-zijn geworden. Ik
citeer :
« Was die uitbreiding en verdieping der << eigenheid » misschien niet 't eenig bestendige in de ontwikkeling van het
menschdom ?...
« Ik had me zelf gewonnen » en «was ik de zoon des
duivels, dan zou ik als duivel leven ».
« Er zijn er nog,» zei mijn vriend, ((die zich willen volmaken naar een gedachte, zich willen verwezenlijken in iets
« absoluuts «, laat die maar gaan: zij zullen ook wel eens ge!Ii De cursiveering is van den schrijver zelf
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zond worden, en in zich een evenwicht vinden... RIJP ZIJN IS
ALLES.

» En laat ze nu maar met theorieën haspelen, al hebben
theorieën no niemand bevrijd : er zal misschien bij hen iets
komen zooals 't bij mij gekomen is .. een diepere hechtheid, een
opener zin voor het werkelijke; iets dat men in zich heeft of
niet,., maar dat alle andere « waarheid,) kan vervangen . Het
is mijzelf onmogelijk te verklaren hoe ik me van alle berouw gewasschen heb, en niet meer weet wat zonde beteekent.,.. Ik,
zooals ik hier sta in 't oogenblik dat ik beleef, ben de enkele
maat van een leven, dat ik steeds rijker en voller rondom mij
zie worden; wat niet in mij is ken ik niet, mijzelf alleen kan ik
bewust zijn, ik ken God inzoover ik God ben;... in mijzelf heb ik
mijn evenwicht. GEZOND ZIJN IS ALLES.
Wij zijn verre van het « Allen vluchten wij onszelf! »
Op het kruisingspunt waar wij Jorgensen en Vermeylen
hebben zien staan, wist de goddelooze en protestant zich
uit de algeheele ontkenning, uit de verwildering van gedachten en zeden,op te richten tot de volkomene waarheid,
tot het volle geloof : het Catholicisme. Het slot zijner bedenkingen luidt als volgt : Enkel twee machten staan te
elkander waarheid en leugen, leven en dood, God-genovr
en de Ik- aanbidding onder alle vormen; in andere woorden
Liefde en egoism.
« Inderdaad geloovigen en ongeloovigen zijn maar theoretische namen. De kamp is practisch, is een kamp tusschen
willen, tusschen den wil van den geest en den wil van het
vleesch, tusschen Christendom en heidendom, tusschen God en
de wereld.... De hooge beteekenis van 't aardsche leven is juist
die keus der ziel voor deze twee wegen — den weg tot het Ik
en tot de wereld, den weg tot Christus en tot God... »
En logisch niet zijn eigen bedenkingen, heeft Jorgensen
dapper, door de zelf-verloochening, den weg ingeslagen tot
de eeuwige Waarheid.
Of Aug. Vermeylen de zelfde logiek,den zelfden moed,
aan den dag legt?

(Wordf vven7 olgd.)
,

M. E.
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^Jfi4i HET «PRIVILEGE» VAN HET
PLACET IN PORTUGAL íf(fífiíf((g(

Toen de H. Vader, Paus Pius X op het einde van het
vorige jaar zijn eerste opperherderlijk schrijven aan de
geheele wereld richtte, behaagde het de hooge koninklijke
regeering van Portugal na een zorgvuldig onderzoek de
geestelijke overheid goedgunstig toe te staan, dit schrijven
van den Apostolischen Stoel in het Rijk bekend te maken.
De a staatsgezinde » Theologen van het land wenschten de
regeering geluk, omdat zij ook bij dezen nieuwen Paus haar
privilege en voorrecht, volgens hare beginselen, had doen
gelden. Dit ((privilege » is geen ander dan het beruchte
a koninklijke placet n. Hoe weinig aanspraak de Portugeesche regeering daarop maken kan, moge uit de vol
historische studie blijken. Vooreerst zullen wij in het-gend
kort het wezen van dit placet trachten te verklaren, om
daarna te onderzoeken, op welke gronden dit privilege
berust.
Het placet (placetum regum) is eene verklaring van
den landsheer, waarbij aan de geestelijke overheid het
bekend maken en de uitvoering van een dekreet wordt toegestaan. Oorspronkelijk strekte dit placet zich slechts uit
over pauselijke dekreten. Sedert de Hervorming was de
Koninklijke goedkeuring eveneens noodzakelijk voor de
mandementen van elke geestelijke overheid, onverschillig of deze stukken van dogmatischen, disciplinairen of
administratieven aard waren.
Het ontstaan van het placet dagteekent uit den tijd
van het Westersche Schisma. Gregorius XI, die in 1376
van Avignon naar Rome terugkeerde, was op den pauselijken stoel door Urbanus VI opgevolgd. Een deel der kardinalen hadden kort na zijne keuze (1378) in Fondi een
tegenpaus (Clemens VII, die zijn verblijf vestigde te
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Avignon) gekozen. Daarop beval de rechtmatige Paus
Urban VI, dat de bisschoppen alle geestelijke mandementen zorgvuldig zouden onderzoeken, alvorens ze aan het
volk bekend te maken, opdat de geloovigen door valsche
brieven van den tegenpaus niet op het dwaalspoor zouden
gebracht worden. Evenzoo handelde ook Urbanus' opvolger, Bonifacius IX, tegenover den tegenpaus Benidiktus
XIII. Ook zien wij in deze tijden, dat reeds meerdere
wereldlijke vorsten de pauselijke bullen enz. lieten onder
alvorens ze in hun gebied mochten afgekondigd-zoekn,
worden. Toen echter na verloop van tijd de bisschoppen
dit onderzoek als een soort van voorrecht tegenover den
paus wilden doen gelden, ontnam Martinus Vin 142o door
de bulle « Quod antidota a hun de volmacht, die vroeger
slechts een noodzakelijke voorzorgmaatregel geweest was.
Aan een wereldlijke macht was tot dan toe het recht van
goedkeuring van pauselijke decreten nog niet geschonken.
Doch ook dit zou weldra geschieden. Onder de regeering
van Nicolaas V (1447-1455) kreeg de Hertog van Savoye en
onder Alexander VI (1492-15o3) de Koningen van Spanje
de macht, de aflaatbrieven en uitsluitend deze, te onder
omdat in deze landen vele onechte in omloop-zoekn,
waren. Zoo werd langzamerhand de weg tot het koninklijke
placet gebaand. Toen in de 16e eeuw, de groote kerkelijk sociale revolutie uitbrak, begonnen naar het voorbeeld der
protestantsche vorsten, die gewoonlijk de hoogste staatkundige en godsdienstige macht in hun persoon vereenigden, ook de katholieke vorsten naar een zekere macht in
kerkelijke aangelegenheden te streven. Het Placet ontwikkelde zich eindelijk in zijn vollen omvang, toen in de 17de
en i8de eeuw het Gallicanisme ten troon steeg.In den tegen
tijd, maken, zooals bekend is, behalve Portugal,-wordigen
ook Spanje en Italië, de Zuid-Amerikaansche Republieken
(behalve Brazilië), Beieren en vele Zwitsersche kantons
aanspraak op het zoogenaamde Placet. In Baden en Wurtemberg vallen alleen die Dekreten, die tegelijk op staat
maatschappelijk gebied ingrijpen, onder de-kundige
koninklijke goedkeuring; van mandementen over zuiver
geestelijke zaken behoeft alleen aan de regeering kennis
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gegeven te worden. In Saksen vinden wij dezelfde bepalingen.
De verdedigers van het « Placet » verklaren het recht
om in het bestuur der kerk in te grijpen, als een noodzakelijk uitvloeisel van het staatsgezag. De staat, zoo rede
zij verder, moet er over waken, dat de kerk niet in-ner
zijn rechtsgebied ingrijpt; hij moet alles afweren, wat de
orde in het staatkundige of kerkelijke zou kunnen verstoren
of benadeelen. Van den anderen kant noemen zij het
Placet een oud Privilege, dat den staat door een vroeger
verdrag met Rome geschonken is. Dit laatste zou b. v. het
geval zijn in Portugal.
Het Placet, zooals het tegenwoordig in Portugal
gehandhaafd wordt, is het werk van den beruchten minister Pombal geweest. Hij voerde het ten jare 1765 in, en
beriep zich daarbij op een overoud gebruik van het Rijk
(costum antiquissimo do Reino), wat hij dan verder in zijn
Deduccáo chronologica (I) p. 2u, demonstracáo 6a tracht te
bewijzen. Wat echter feitelijk dit overoud gebruik » is
zal uit het volgende duidelijk blijken.
Het eerste document, dat van een placet in Portugal
melding maakt, zijn .de « Reklamationen van den Clerus »
op de vergadering der Cortes in Elvas in 1361. Artikel 32
luidt aldus: « De Koning had bevolen, dat niemand pauselijke brieven zonder zijne goedkeuring zou afkondigen»
(a Que el Rei truha mandado que ningneno publicassa
letras do Papa sem sen mandado... ») Artikel 32, zegt echter, evenmin als de geheele Reclamation, welke de oorzaak
dezer verordening geweest was, toenmaals — nog voor het
Schisma ! — in de katholieke wereld, Benig in haar soort.
De geschiedenis van Portugal geeft ons den waren grond
aan. Toen ter tijd regeerde in Portugal Pedro I (1357-1367),
die om zijn gestrengheid jegens den adel door het volk de
« strengrechtvaardige » (o justiceiro), wegens zijn wreedheid en hardvochtigheid « de wreede» (o cru) genoemd
(I) Seabra schreef in opdracht en met de hulp van Pombal
het tegen de Jesuieten en de Roomsche kerk gerichte werk, dat
uit 5 deden bestaat: « Deduccáo Chronologica e analytica », dat
door den Oratoriaan Antonio Pereira in het Latijn vertaald is.
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werd. Toen hij nog kroonprins was, onderhield hij een
ongeoorloofde omgang met D. Ignez Fires (of de Castro,
zooals de Muze der Camois ze noemt), eene hofdame van
zijne gemalin D. Cónstanca. Na den dood van zijn gemalin
schonk hein deze concubine (i) vier kinderen, die hij, toen
hij in 1357 koning geworden was, door den Paus wilde
doen legitimeeren.
Innocentius IV (1352-1362), een geleerd en heilig Kerkvorst, weigerde dit.
De Koning begon nu met den Paus te onderhandelen
en trachtte langs allerlei wegen gedurende + jaren zijn doel
te bereiken. Maar Innocentius bleef onwrikbaar bij zijn
eensgenomen besluit. Toen vaardigde Pedro I, om zich
op den Paus te wreken, deze wet uit. Tegelijkertijd ver
hij zijn kinderen als wettig en de reeds lang gestor--klarde
vene D. Ignez als zijn wettige echtgenoote, onder voorwendsel, dat hij een « geheim » huwelijk met haar gesloten
had. Om liet volk in deze meening te sterken, toonde hij
een vervalschte dispensatiebreve van Joannes XXII. En om
zijn woorden nog meer klem bij te zetten, liet hij het lijk
van Ignez uit het graf nemen en met het koninklijk gewaad
bekleeden. Dan beval hij den adel van het land het lijk van
zijn Ignez de koninklijke eer te bewijzen. Zoo ontstond het
eerste Placet. Het eenstemmig protest der prelaten op de
vergadering in Elvas was niet in staat, dezen maatregel te
(i) D. Ignez werd door den vader van Pedro I, D. Alfonso
VI, .negens haar betrekking tot zijnen zoon in het klooster der
H. Clara te Coimbra terechtgesteld. Als beulen waren daartoe
door den koning aangewezen, de 3 grootwaardigheidsbekleeders
des Rijks, Diogo Lopez Pacheco, Pedro Coelho. Alvaro Gonsalvez.
Toen, na den dood van Alfonso, Pedro I den troon besteeg,
poogden dezen naar Kastilië te vluchten, maar twee van hen
(de derde, Dacheco, ontk «nam) werden gevangen genomen en
voor zijn paleis terechtgesteld. Volgens een vertrouwbaar
geschiedschrijver uit dien tijd, zou de koning hun het hart uit
het lichaam hebben doen rukken. Hij liet daarna beider harten,
terwijl ze nog stuiptrokken, voor zich brengen en beet in woedende smart over het verlies van zijn inniggeliefde Ignez er in.
Daarvandaan misschien vel de naam Pèdro o Cr6.
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doen intrekken. loo jaren lang bleef het bestaan, tot in 1487.
Toen regeerde D. Joas II over Portugal. Met hem begon
voor Portugal het roemrijke tijdperk der overzeesche ontdekkingen.
Om het bezit van de nieuwverworven landen tegen de
afgunst van andere volken te beveiligen, had D. Joás II de
hulp en de genegenheid des Pausen noodig. Van deze gelegenheid maakte Sixtus IV (1471-1484) gebruik, om den
Koning te bewegen, het « Placet » uit de staatswetten te
schrappen. Maar tevergeefs. Zijn opvolger op den Pauselijken stoel, Innocentius VIII (1484-1492) was echter gelukkiger. Den 3en Februari 1486 zond deze den Koning de
Bulle « Olim » en in 1487 verviel het hatelijk artikel over
het Placet. Van toenaf tot aan Pombal (1765) kende de
Portugeesche grondwet geen « Placet u.
Pombal spreekt in zijn Deduccaó p. z", demonstr. 60,
art. io° over dit feit, maar tracht door een grove leugen de
herroeping van het «Placet » door D. Joás II als ongeldig
voor te stellen. De Koning, zoo zegt hij, was wel is waar
een oogenblik zoo zwak, dat hij het « Placet » herriep, om
zijn zoon te legitimeeren, opdat deze dan in plaats van den
overleden rechtmatigen erfgenaam D. Alfonso den troon
zou kunen bestijgen, maar D. Joas II zelf heeft nog in 1495
alles weer herroepen. Deze bewering van Pombal is geheel
en al bezijden de waarheid. Niet het legitimeeren van zijn
zoon bewoog den Koning het « Placet » uit het wetboek te
schrappen, want dit geschiedde in 1487. Prins D. Alfonso
kwam echter eerst in 1491 om het leven en slechts van toen
af dagteekenen ne pogingen van D. Joás, zijn zoon D.
Jorge wettig te doen verklaren, wat, het zij hier ter loops
aangestipt, vruchteloos bleef.
D. Joás II, heeft de in 1487 gegeven toestemming nooit
meer herroepen. Vooreerst bewijst dit zonneklaar de kroniek
van de regeering van Joás II. Deze werd in 1554 door haar
vervaardiger zelf ten tweede male uitgegeven. Daar lezen
wij Cap. 66, p. 98, het volgende: « En daar het (Placet) den
Paus Innocentius en het College der Kardinalen een misslag en een soort ongehoorzaamheid en een inbreuk op hun
gezag scheen, zoo vroegen zij in 1487 den Koning dat hij
dit misbruik zou afschaffen. Om hem (den Paus) zijn ge-
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hoorzaaniheid en onderwerping als katholiek vorst te toonen
en tevens om hein een genoegen te doen, handelde de
Koning zooals de Paus verlangde. Dat deed den Paus en
den Kardinalen buitengewoon groot genoegen en onder de
grootste lofbetnigingen lieten zij den Koning danken. En
sinds dien tijd is Ziet tot of den handigen dag steeds zoo geschied.
(e depois pera cà sempre se fez assi.) »
Vervolgens hebben latere onderzoekingen aan het licht
gebracht, dat, wat betreft de herroeping van het « Placet »,
Pombal een Alvarà van het jaar I4go vervalscht heeft. Dit
bedrog van Pombal wordt door het volgend feit nog meerbevestigd. Er bestaat namelijk een dekreet uit het jaar 1663,
dat duidelijk bewijst, dat D. bas II zijn woord aan den
Paus nooit herroepen heeft. Toen namelijk in de 17de eeuw
door de verbreiding der Gallikaansche Ideeën vele regeeringen zich eigenmachtig het Placet toeeigenden, legde eveneens D. Alfonso VI in een dekreet van 16 Augustus 1663 aan
zijn staatsraad deze vraag; voor, of het niet wenschelijk zoude
zijn,in Portugal een der gelijk Placettegen Rornes overmacht
in te voeren. Pombal is het bestaan van dit dekreet natuur
bekend geweest; maar nergens maakt hij er gewag van-lijk
in zijn Deducgaó. Evenmin geeft hij ergens verslag van het
advies van 's Konings raad, dat waarschijnlijk zijn plannen
niet erg gunstig geweest zal zijn.
Uit het hierbovenstaande blijkt dus duidelijk, dat het
Koninklijke Placet in Portugal geenszins een « privilege» is,
dat uit een « overoud gebruik o ontstaan is. Nog veel minder
geldt dit voor het Placet in den uitgebreiden zin, waarin
Pombal het verklaarde. Het oude Placet beperkte zich
enkel tot aflaatsbreven, uitspraken der pauselijke rechtbank,
enz. Het Placet van Pombal echter strekte zich gelijk het
Jansenistisch -Gallikaansche van verschillende andere landen uit over alle dekreten van den Apostolischen Stoel, ook
over de dogmatische. Tot welke vreemdsoortige, ja tragisch
voorvallen en toestanden dit aanleiding kon geven,-comishe
leert ons het jaar 1854. Toen nl. Paus Pius IX, zoo verhaalt
de « Portugeesche Bode » de Rulle van de Onbevlekte
Ontvangenis uitvaardigde,beraadslaagden de vroede vaderen
in het Portugeesche Parlement 3 volle maanden, voor zij er
toe konden besluiten, dit dogma formeel toe te voegen aan
,
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den geloofsschat der Portugeesche Katholieken en om aan
deze Bulle het Placet en Exequalua' te verleenen. Bovendien
hadden in deze 3 maanden amaal de zittingen van het Par
lement 5 uren geduurd.
Dat de Kerk het recht van een Placet in Gallikaanschen
of Pombalschen zin nooit erkend heeft, spreekt van zelf.
Om nu slechts een van de vele veroordeelingen die het
Placet trof, hier te noemen, mogen de volgen woorden van
van Paus Pius IX uit zijn beroemde Bulle « Probe nostis »
van 9 Mei 1853 hier een plaats vinden : « Putidum vero ac
impium commentum illud est, Apostolic oe sedis divinitus
collata Tura ac traditum a Christo Domino supremi regiminis in Ecclesia clavum et potestatem humanis placitis nutibusque arctari, proescribi ant imminui posse.» Even duidelijk
is de veroordeeling van het Placet uitgesproken in den
Syllabus : « Episcopis, sine gubernii venia, fas non est, vel
ipsas apostolicas litteras promulgare. ))
Of wil de Staat het recht van het Placet aan zelfverdediging ontleenen, dan is dit een zware beleediging der Kerk
aangedaan, die immers den Christelijken Staat in het leven
riep. Met evenveel recht zou de Kerk kunnen vorderen, dat
de Staat haar het recht van het Placet toestond voor zijne
wetten, want zij kunnen evengoed inbreuk maken op het
rechtsgebied der Kerk. Onverdraaglijk is echter het Placet,
wanneer men bedenkt, dat de staatsmacht zich daardoor als
de hoogste kerkelijke macht opwerpt. Want niet alleen ligt
stilzwijgend in het Placet de bewering opgesloten, dat
slechts een door den Staat goedgekeurd bevel de onderdanen
tot gehoorzaamheid aan de Kerk verbindt, maar ook dat de
gehoorzaamheid jegens de kerkelijke overheid eerst begint,
wanneer de Staat zijn placet gegeven heeft.
Rome heeft dan ook nooit in de Concordaten het recht
van het Placet willen erkennen. Misschien moet echter
eerst de brandfakkel der revolutie in deze landen licht brengen en zal de republiek aan de Kerk geven, wat de Monarchie haar onrechtvaardigerwijs, hardnekkig weigert.
J.
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The Mysteries of Mithra by F. Cumont. Translated from
7. Mac Cormach. — The Open
Court Publishing Company. Chicago 1go3.
De Heer Cumont heeft, binnen de jaren 1894 tot 5899,
in twee dikke boekdeelen eene verzameling teksten en kunst
uitgegeven aangaande den eeredienst van-gednkstu
Mithra, met een Critisclie Inleiding vóóraan. De geleerde wereld
is hem over dit werk zeer dankbaar geweest. Naderhand heeft
de Heer Cumont in een afzonderlijk boek de uitkomsten van
zijne studiën aan 't groote publiek te lezen gegeven. (Les Mystères
de Mitlira. Bruxelles rgooi. 't Is naar de tweede uitgave van dit
laatste werk dat de heer Mac Cormach zijne vertaling heeft
gemaakt. Het Engelsch boekje is eene heel sierlijke uitgave,
opgeluisterd met talrijke teekeningen ontleend aan 't groot
werk van den Heer Cumont. Ik heb hier de zorg niet te prijzen
waarmee de Gentsche hoogleeraar zijn materialen verzameld
en geordend heeft. ik moet hier enkel de wijze beoordeelen,
waarop de geleerde schrijver de uitkomsten van zijn onderzoek
in dit bundeltje gevolgtrekkingen heeft uiteengezet. Het werk zit
heel goed ineen. De Heer Cumont begint met den oorsprong
van het Mithraïsme te verklaren. Daarna heeft hij het over den
vorm die het aannam in het Romeinsche rijk, over zijne betrek
keizerlijke macht, en zijne aanrakingspunten-kingemtcl
met de andere godsdiensten van het rijk. En ten slotte, geeft
de schrijver een zeer merkwaardig aanhang aan de kunst met
betrekking tot de mysteriën van Mithra toegewijd.
Het hoofdstuk over de verbreiding van het Mithraïsme in het
Romeinsche rijk is van het hoogste belang Met veel scherpzinnigheid wordt uit de oorkonden getrokken wat er bedektelijk in
steekt over de aardrijkskundige aangelegenheden en over den
maatschappelijken toestand van de Mithra- vereerders.
Trouwens, de talrijke verdiensten van deze hoofdstukken
zijn door verschillende critici geprezen geworden waarbij ik mij
dan ook volgaarne aansluit.
Wat deze recensie betreft, ze beoogt voornamelijk die hoofd
waarin er sprake is van de geschiedenis der betrek -stuken
andere oude godsdiensten,-kingetuschMraïmend
daar het, mijns inziens, past over dit gedeelte van het werk eenig
voorbehoud te maken.
Hier staat de H. C. niet altijd op vasten grond, en zijn zijne
gevolgtrekkingen niet immer even juist; haar waarde hangt af
van de bronnen waaruit de schrijver putten kan; en 't is van
belang dat de lezer in staat worde gesteld, ook eens naar die
bronnen te kijken.

the second revised French edition bv T.
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En zoo was het inderdaad in de groote uitgaaf: daar waren
de gevolgtrekkingen waarlijk gesteund door verwijzingen naar
de vorige hoofdstukken en naar de oorkonden. Zoo is het niet
in deze kleine uitgaaf, waaruit alle nota's weggelaten zijn, en
die bestemd is voor een publiek, in het algemeen niet in staat,
een wetenschappelijk werk critisch te lezen. Dat is, naar onze
meening, inzonderheid te betreuren in Glit deel van het boek
waar vele gevolgtrekkingen niet sterk gevestigd zijn.
De schrijver bekent het zelf in het begin van het werk
« Voor de studie van het Mithraïsme verkeeren we nagenoeg in
den toestand van hem die de kerkelijke geschiedenis van de
middeleeuwen zou moeten schrijven, en enkel te zijner beschik
zou hebben den Hebreeuwschen Bijbel en de gebeeld -king
brokstukken van Romaansche en Gothische portalen,-houwde
genoeg om te zeggen dat de verklaringen van de Mithraïsche
voorstellingen enkel een meer of minderen hoogen graad van
waarschijnlijkheid kan bereiken. »
Vooreerst mag dus de vraag wel worden gesteld of de
Mithraïsche leer kon heropgebouwd worden met eenige kans
van 't oorspronkelijke nabij te komen; en men mocht wel
beginnen met het onderzoek of deze leer een logisch, harmonisch geheel vormde.
Op bl. io5 schijnt de H. Cumont op deze laatste vraag een
bevestigend antwoord te geven. « In tegenstelling met het oude
Grieksch-Romeinsche heidendom, dat een samenraapsel van
praktijken en leerstukken was zonder logischen band, bezat het
Mithraïsme eene ware godsgeleerdheid, een dogmatisch stelsel,
zijne grondslagen aan de wetenschap ontleenend. » Maar de
teksten, naar aanleiding van deze plaats in de groote uitgaaf
aangehaald, laten enkel de volgende gissingen toe : De leerstukken van dezen eeredienst waren tamelijk goed omschreven,
maar niets bewijst dat deze gevestigde leeringen in onderling
logisch verband stonden, zooals de bovenaangehaalde tekst van
H. C. het vermoeden laat.
Of waren de voornaamste gegevens van 't Romeinsche
heidendom niet genoegzaam bepaald, vooral ten gevolge van
het keizerlijk syncretisme en den invloed van het neo-platonisme ? En nochtans, kwam ooit in iemand de bewering op dat
het heidendom een gelijkslachtige, logische leer vormt? Iedereen weet dat de letterkundige oorkonden het tegendeel bewijzen;
en het zelfde geval zou zich wellicht voor het Mithraïsme hebben
voorgedaan, had de H. C. de leerstellige teksten daarvan vóór
pogen kunnen krijgen. Het weinige dat men van Mithra's eeredienst weet pleit overigens in dien zin; bij zoover dat de schrijver
op bl. 14.7 zelf spreekt over liet onsainenhan ende en het ongerijrnde van dit leerstelsel. Hoe nu die bl. r47 en de boven
besproken b1. zo5 samengerijmd ?
't Zijn dus in (Ier waarheid disjecta inernbra die de schrijver
moest bijeenvoegen en die inentbra zien er zóó toegetakeld uit
en de bouw van 't geheel is zóó verre gesloopt, dat de heer C.
zijne verbeelding ter hulp roepen moet, en naar een zeker
godsdienstig patroon dat hem in het hoofd zweeft, komt hij er
toe een bepaald leerstelsel op te bouwen dat vele ofwel geene
trekken van gelijkenis met het oorspronkelijke heeft. In die
wijze van werken ligt minder bezwaar voor hem (lie de oor-
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konden van de groote uitgave raadplegen en aldus het gehalte
van de bewijzen wikken en wegen kan; maar bedenkelijker is

de

zaak voor

de

lezers

van het

kleine werk,

zooveel

te meer

daar de toon over 't algemeen tot een stelligheid klimt, die bij
den gewonen lezer, geese plaats voor twijfel overlaat. Weliswaar
leidt de schrijver zijn werk in met een verwittiging, reeds boven
vermeld; Ana ir de verdere wijze van uiteenzetting in dit vulgariseerend boek doet die eerste ver^vittiging licht vergeten.
Nog meer. In 't laatste hoofdstuk heeft de H. Cumont het
over de betrekkingen tusschen Christendom en Mithraïsme ; en
die vergelijking zou kunnen doorgaan als een louter spel van
's schrijvers geest, indien hij zijne beweringen over den eeredienst van Mithra niet voor waarheid wilde doen aannemen, of
ten minste voor iets dat de waarheid heel dicht nabij komt.
Wien zou het dan ook veclvonderen, dat de gewone lezer in de
meening verkeert dat de schijver echt, gewaarmerkt goed levert
en geen ander leveren wil ?
Het zou in dien zin zijn belang hebben, wat langer stil te
staan bij blz. rqo, waar de schrijver de trekken opsomt welke
beide eerediensten gemeen hebben.
De volgelingen van den Perzischen god, werden door een
doopsel gezuiverd, evengoed als de Christenen ; ze ontvingen in
een vormsel de kracht om de boze geesten te bestrijden, ze
geloofden dat eene communie hun de zaligheid geven zou van
ziel en van lichaam, evengoed als de Christenen. En gelijk
dezen heiligden genen nok den zondag en vierden ze de geboorte
van de zon den 25' n December, den dag waarop Kerstmis
gevierd wordt, althans sedert de 4e eeuw. Ze predikten ook eene
imperatieve zedeleer, prezen het ascetisme aan, en rekenden
onder de hoogste deugden de matigheid, de onthouding, de
zelfverzaking en de zelfbeheersching..,. Wij hebben gezien
dat de theologie der mysteriën Mithra voorstelde als « middelaar » zooveel als een tweelingbroer van den Alexandrijnschen
Logos. Evenals Mithra was de Christus de c€o & 7S, de bemiddelaar, tusschen den hemelschen vader en de menschen, en beiden
ook maakten deel uit van Gene drievuldigheid. ^»
Het zou niet veel moeite kosten, te bewijzen dat de H.
Cumont (lie gelijkenissen overdrijft. Als men de zaken van dichtbij beschouwt, zal men allicht zien dat vele van die zoogezegde
overeenkomsten niets anders zijn dan vage gemeenschappelijk
gelijk er tusschen vele godsdiensten bestaan ; en dat-hedn,
vele van die toenaderingen berusten op uiterlijkheden, waarvan
het gewicht fel overdreven is.
Meermalen komt de schrijver er toe op de laatste bladzijden
als uitgemaakte feiten vooruit te zetten hetgeen op de eerste
bladzijden maar veronderstellingen waren.
Wij veroorloven ons hier eenige uitweiding over twee, drie
punten. Vooreerst \vat aangaat den ritus; er valt op te merken
dat de talrijke overeenstenmmingen, op blz. rgo opgesomd, veel
verzwakken als men zich cle moeite geeft nog eens blz. 157 op
te slaan, waar de H. C. zegt dat «men zoo weinig afweet van
de liturgie der zeven Mithraïsche Sacramenten (sic) ; even weinig
als van cie dogmatische voorschriften, bepaald voor ieder van
hen. Oh diezelfde blz. toont de schrijver heel duidelijk al het
verschil tusschen het christelijk vormsel en het merk met
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gloeiend ijzer, dat op 't voorhoofd van den Mithraïst wordt
geprint als herdenken van zijn verbintenis aan den Mithraischen
eeredienst, merk aan hetwelk geen enkele tekst een sacramenteele kracht toekent
Nochtans, zegt de H. C., waren de neophieten van Mithra,
zoowel als die van Christus, tot een zeker doopsel gehouden,
naar de oude Iraansche riten. En om die laatste bewering te
staven roept hij een tekst in van het Avesta yt. X 122, een tekst
die. in zijn verband teruggezet, enkel aanduidt dat geloovigen
(aêthrya). mazdeërs (mazdayasna), rechtvaardigen lashavan),
dezen die Mithra zegent en voorspoed gunt (Mazdayasnam
eredhwáca kerethwáca) — dus volstrekt geen nieuwe volgelingen
— tot reinigingen verbonden zijn vooraleer hun offeranden te
doen. Het geldt hier dus enkel een rituëele voorzorg als bereicling tot een plechtigheid van den cultus, van het zelfde slag als
de gebruiken der Grieken.
't Is ook niet in het Avesta -- de bron die hij hier nochtans
aangeeft — dat de H. Cumont zijne bewering heeft kunnen
vinden als zouden die vereenigingen voor doel hebben de zuivering van zedelijke smetten. Nooit hebben de Mazdeïsche lustra ties tot moreele reiniging gediend. Men ging enkel in 't heilige
bad om de wettelijke smetten af te wasschen, o. a. na het aanraken van een lijk. « De wettelijke onreinheid, zegt J. Darmesteter, (Traded/ion de l'Avesta II, Int. p. x) heeft altijd physiologische oorzaken, en de leer van de onreinheid en van de
reiniging zou in werkelijkheid neerkomen op de gezondheidsleer, indien die besmetting niet werd aangezien als het werk van
bovennatuurlijke wezens, de daêvas. » Overal waar het Avesta
van uitwendige reinigingen gewaagt, is er enkel spraak van
lichamelijke bezoedeling. (Harlez. Avesta. Ed. II, Introd.
p. cLxvni n. i ).
De H. C roept nog een tekst in van Tertullianus, om aan
te toonen, dat liet hier wél de uitwissching van zedelijke fouten
geldt : « tingit et diabolus) quosdam utique credentes et fideles
suos : expiationem delictorum de lavacro promittit, et si adhuc
memini, Mithra signat illic in frontibus milites suos. " Deze
tekst kan den H. C. eigenlijk zeer weinig dienen, want a) Tertullianus, zooals men zien kan, zegt niet dat er bij de Mithriasten
bestaat « expiatio delictorum de lavacro » ; hij spreekt hier zeer
onbepaald van een heidensch gebruik in 't algemeen ; bi niets
zegt ons dat die « delicta » zedelijke « delicta zijn ; c) Tertullianus bekent zelf dat zijne herinneringen niet zoo getrouw zijn ;
hij wil hier kost wat loost de christelijke instellingen vergelijken
met de Mithraïsche ; hij heeft daarbij klaarblijkend een apologetisch doel, het welk hem spoort tot eene overdrijving zóó sterk,
dat de H. C. blz. 157 op het verschil tusschen het christelijk
vormsel en het Mithraïsch gebruik wijst, een gebruik, dat in alle
soort van mysteries in voege was. (Text. Mon. r, 319 n. ro (cf.
supral,
Wat nu betreft de vergelijkingen tusschen de « theologie ,
van het Mithraisme en de christelijke geloofsleer, die houden
nog minder steek. Mithra, zegt de H. C., was, als Christus, lid
van eene drievuldigheid. Maar deze toenadering is zoo gewrongen, dat hij het nuttig acht in eene nota van zijne groote uitgaaf
te doen bemerken « dat het karakter van den drievoudigen
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Mithra zeer verschilt met dit van de christelijke Drievuldigheid,
cf. sup. p. 3o3 » ; en inderdaad zegt deze bladzijde heel klaar
dat er in het Mithraïsme enkel sprake is van drie vormen waar
verschijnt, zinnebeeld van de zon bij 't opstaan,-onderzg
op middaghoogte en bij 't ondergaan. Maar waarom die zaken
bijeengebracht ; waarom het woord" Drievuldigheid » gebezigd,
een woord dat in de kerktaal en in alle moderne talen zulk een
uitsluitend, ééne beteekenis heeft, waarom dat woord gebezigd
in den zin van om het even welk a drietal » ? Dat heet een dwaal
leggen voor den lezer van de volksuitgave, waaruit boven -spor
nota is weggebleven.
-stande
Liet lichtzinnig gebruiken, van de christelijke terminologie.
welke wij niet de woorden « doopsel, vormsel. drievuldigheid,
enz. bemerkt hebben, is een verwijt dat over 't algen een mag
worden gegeven aan de gansche uiteenzetting van de Mithraïsche
« theologie ». Men moet inderdaad rekening houden met het feit
dat deze godsdienstige termen thans in een zeer bepaalden zin
gebezigd worden en dat ze voor iedereen een voorgoed gevestigde heteekenis hebben door de kerktaal zoowel als door de
gewone omgangstaal vastgesteld Een sprekend voorbeeld is het
woord sacrament. Op blz. 156 zegt ons de I-3 C. dat de inwijdingsplechtigheid schijnt geheeten te hebben sacramnentum, << ongetwijfeld uit hoofde van den eed, dien de neophiet zweren moest » ;
en, inderdaad, de meest gebruikelijke zin van hei latijn sacvamenturn, waaruit het fransch serment is ontstaan. Nu, daar er zeven
inwijdingen tot de mysteries van Mithra noodig waren, spreekt
de schrijver het volgend alinea van de « zeven Mithraïsche
sacramenten -> terwijl hij toch zou moeten weten dat voor al zijn
lezers het woord sacrament maar één zin heeft. Iedereen verstaat
onder dit woord een reeks plechtigheden van den christelijken
godsdienst, die (buiten het Doopsel in een zekere maat, in
geenen deele iets gemeens hebben met eenen eed of eene
inwijding en zeker niets met de Mithraïsche ceremoniën in
't bijzonder ; deze toch, naar het oordeel van den H. Cumont
zelven, gelijken veel meer op de gebruiken in zekere heden
geheime genootschappen, dan op de christelijke inze--dagsche
geningen, die alleen recht hebben op den naam sacrament.
Nog sterker geldt deze opmerking voor het woord passie,
dat als godsdienstige term zoo eene duidelijk omschreven beteekenis heeft. We zullen er nooit toe geraken, ook al nemen we
den zeer algemeenen zin van het woord passie, onder dit woord
te verstaan de wederwaardigheden van Mithra, die in 't begin
der wereld «met tegenzin» een stier heeft geslachtofferd. Doch
in de Ennelsche uitgave, vindt men de woorden : de passie van den
'god (passion of the god'. tot opschrift van een standbeeld, dat
algemeen wordt aangezien als een stervende Alexander en voor
hetwelk , liet onmogelijk is volstrekt te bepalen of het oorspronkelijk deel uitmaakte van een asiatische groep van Mithra
stierendooder a. En men mag zeggen dat de schrijver tot onverstaanbaarheid vervalt, als hij op blz. 193 zegt dat « het figuur
van den god stierenslachter, met tegenzin er toe besluitend zijn
offer neer te vellen om het menschengeslacht te scheppen (en
vrij te koopen (?1; zeken ea vast was vergeleken geweest met het
figuur van den Verlosser, zich opofferend voor de redding der
wereld.
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De plannen van zijn groote uitgave, waarnaar hij verwijst,
bevatten niets om dat te wettigen. St. Augustinus en Firmicus
Maternus vergelijken eenvoudig de vrijwillige slachtoffering van
den Christus met de bloedstortingen in den godsdienstvan Attis
en met de heidensche offeranden in 't algemeen. Zonder meer
bezwaar zou dat, nog lieden, iedere predikant mogen doen. En
het is wel te verstaan, dat er sprake is van den stier.
Men vraagt zich vruchteloos af hoe de woorden van St.
Augustinus deze vergelijking kunnen bevorderen; wanneer hij
zegt dat de tooveraars van dien tijd den naam van Christus in
hun tooverspreuken gebruikten, en dat een oud heidensch priester hem had gezegd dat Pileatus (Attis of Mithra ?i christen zou
zijn geweest.
Door al dit naspeuren van gemeenschap krijgt de argelooze
lezer den indruk als zou er een « nauwe » (bl. 197) overeen
bestaan tusschen beide godsdiensten ; van de eene tegen--komst
over de andere. En dit is zooveel te spijtiger daar werkelijk de
H. Cumont nergens bevestigt dat voor die verschillende punten
het christendom afhangt van het mithraïsme. « Die punten van
overeenkomst duiden nog met geen zekerheid op navolging.
Veel overeenkomende plaatsen in de Mithraïsche leer en in 't
katholiek geloof zijn te verklaren door beider Oostersche afkomst. Sommige ideeën, sommige ceremonieën nochtans gingen
van den eenen godsdienst tot den anderen over, maar dikwijls
vermoeden we enkel die ontleening in plaats van ze klaar in te
zien » (bl. 124).
We hebben hier dus de keus tusschen twee verklaringen.
Ten eerste, de twee godsdiensten komen uit het Oosten. Om die
beschouwing eenige waarde bij te zetten, zou ze dienen stipter
omschreven te worden In de voorrede is er een zinsnede die
misschien die zending heeft: « Het Perzisme had een zeer merk
invloed gehad op cle vorming van het Judaisme (i) ; eenige-baren
van zijne hoofd - leerstukken werden verspreid door middel van
de Joodsche koloniën over heel de kom van de Middellandsche
Zee ; en later werden ze aangenomen door de katholieke leer.
(BI. iv.)
De H. C. kiest hier dus vierkant partij voor dezen die een
belangrijken invloed aannemen van den Perzíschen godsdienst
op het Judaisme.
.laar dat is juist een van die vragen, waarover nog lang zal
worden getwist. Veel geleerden van uiteenloopende richtingen
beantwoorden ze ontkennend. We hoeven slechts te wijzen op
J. Darmesteter, die ze met zijn bekende bevoegdheid en vaar
onder handen nam ; die loochent bepaald allen invloed-clighed
van Perzië op de Joodsche denkbeelden ; en daarin is hij het
eens met de Harlez in zijne bijdragen over den oorsprong van
't Zoroastrisme (Journal asiatique) rS78-'879).
Wat nu betreft de andere verklaring, namelijk « dat som
denkbeelden, sommige ceremoniën zijn overgegaan uit-mige
den eenen tot den anderen godsdienst » )de Engelsche vertaling
voegt er liet woord noodzakelijk bij I die berust op even wankelen
grond, want in dezen aard van zaken is niets noodzakelijk, en de
bewering berust op geen enkel stellig feit. Ten anderen, er dient
opgemerkt, dat liet vraagstuk vrij wat meer belang zou hebben,
moesten die treffende overeenkomsten van bl. 193 werkelijk
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bestaan, overeenkomsten waarmee de lezer ongetwijfeld in 't
hoofd blijft zitten: en moest het Mitliraisme werkelijk zoo machtig geweest zijn als cie Fl. C. het vermoeden laat, wanneer hij,
gelijk vele schrijvers den belang van zijn onderwerp overdrijvend, in zijne inleiding (bl. 5) aan zijne verbeelding den toon
laat, al sprekende van dezen hardnekkingen, wilden kamp »
tusschen twee godsdiensten « om de wereld te overheerschen »,
van « vergeten drama's de zielen beroerend van hen, die kiezen
moesten tusschen Ormazd en de Drievuldigheid a. De apologeten
nochtans schijnen het Mithraïsme niet zoozeer te hebben geducht, vermits zij het niet eens, of zoo goed als niet eens, aan
Hebben de volkeren van het Westen zich feitelijk-valen.
zoozeer om Ormazd bekommerd? En is dit tafereel niet des te
meer denkbeeldig dat liet dogma der Drievuldigheid, eerst
bepaald worden is geruimen tijd na den val van het Mithraïsme ?
We weten op slot van rekening, niet goed of dit volksboek
een welkom geschenk mag heeten. Zeker, het weetgierig publiek
heeft alle reden om gretig; te luisteren naar zóóveel nieuws over
dien ouden, in meer dan één opzicht zeer merkwaardigen
Mithraïschen godsdienst Maar het leveren van uitkomsten.
zonder cie oorkonden waaraan enen ze toetsen kan, is op zich
zelf al gewaagd ; hoeveel meer nog als het gedaan wordt als
hier, naar eene methode en in een toon, die meer clan eens den
lezer van het echte spoor brengen moet. Hoort iemand, die geen
vakgeleerde is, van Mithraische missale, theologie, rituale, van
laatste avondmaal, noodzakelijk zal in hem de overtuiging
ontstaan dat tusschen den christelijken godsdienst en den anderen, hier beschreven, een nauw verband moet bestaan. En toch
zijn de feiten verre van tot zoo Bene uitkomst te dwingen.
Verder is de uiteenzetting van den H. C. zoo indrukmakend
dat zij ook personen overtuigt welke in staat zijn de groote uit
te gebruiken Men hoeft maar het voorbeeld aan te halen-gave
van Prof. Dr. Grill, rector van de hoogeschool te Tubingen,
die den 26en Februari r9o3 een redevoering uitsprak over - die
persische Mysterienretigion im romischen Reich and das Christentum » waarin hij zich beroept op liet werk van den h. Cumont
om eene lange lijst op te maken van de trekken van gelijkenis
tusschen beide godsdiensten, eene lijst, die de H. Réville, opsteller van de « Revue de l'histoire des Religions» nogal bij het
haar getrokken vindt (Rijv. Rist. Rel. XLVII. a. p. 22) «Nog
toegegeven, zegt hij. de juistheid van al de overeenkomsten —
en veel zou er te zegen zijn over velen daarvan — de waarde
dier elementen in beide godsdiensten is dikwijls zeer verschilllend, zoodanig dat liet niet aangaat ze naast elkander te stellen;
b. v. tusschen cie offerande van den Christus en het slachtofferen
van Mithra's stier, is er geen andere betrekking, dan deze die
die bestaat tusschen alle bloedige offeranden. » A. CARNOY.
De vrouw en het hooger onderwijs, door Mgr. 7. L. ,S/aldiazg,
bisschop van Peoria : vertaling van Aibevtine Steenhojf-Svzetlders.
— Venlo-Mosmans. G. Senior. 1904.
Mgr. Spalding is geen onbekende voor de lezers van Dietsche
Warande en Belfort. In ons eersten jaargang hebben wij de
vertaling gegeven zijner redevoering : « De Universiteit : eene
kweekplaats van hooger leven. » (Nr 6. — z5 juni 5go01. Onder-
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wijskwesties liggen hem dicht aan liet hart : dit blijkt weer uit
deze nieuwe brochure, knap vertaald door de gevierde holland
dichteres, en waarin Mgr. Spalding het nut eener katholieke-sche
hoogeschool voor meisjes verdedigt.
Vroeger was de wetenschap een voorrecht van enkelen
en de groote massa was onwetend ; en de staat bleef dus monarchaal of aristocratisch, ook al heette men de regeerings vorm
democratisch. Thans heeft een steeds voortgaande beweging,
die reeds in het begin der vorige eeuw haar oorsprong nam en
in beginsel en gedachte christelijk was, de menigte tot het besef
gebracht, wat zij vermag en waarop zij recht heeft ; en zoo is de
behoefte dringender geworden aan onderwijs voor allen. Men
begreep het : iedereen moest worden, omdat ieder
plichten te volbrengen en rechten te verdedigen heeft....-en
Was men reeds overtuigd, dat een burger onderwijs noodig
heeft, om goed zijn plicht te vervullen als lid van een vrijen
Staat. nu begrijpt men ook, (lat de mensch moet worden ontwiI.keld om waarlijk mensch te zijn : naast het ideaal van een goed
burger staat nu dat van een volmaakt mensch. Nu wij scholen
voor allen hebben gebouwd, begrijpen wij, dat het ons voor
werk moet zijn, die zoo hoog op te voeren, dat zij-namste
waarlijk eenrijker,edeler en godvreezender leven aankweeken...»
Dat niet alleen voor den man, ook voor de vrouw .....« Nog
altijd beweert men, dat cie vrouw ongeschikt is -,00r ernstige
studie.... vrouwen hebben even goed als mannen, een helder en
sterk verstand noodig, het vermogen om zelfstandig te kunnen
denken en een gezond oordeel.... Wat moet de vrouw leeren ?....
hoe beter onderwezen eene vrouw is, hoe meer geschikt zij ook
zal zijn, haar edele roeping als vrouw en moeder goed te ver
voornaamste echter is niet, eene goede vrouw en-vulen.Ht
moeder te maken, evenmin als cle vorming tot goed echtgenoot
en vader op den voorgrond staat. Het ideaal van het onderwijs
is : volmaakte menschen te krijgen, volmaakte mannen en vol
vrouwen. Wanneer men een goed soort man of vrouw-makte
heeft, dan zullen alle plichten goed volbracht, alle betrekkingen
goed vervuld worden, om het even van welken aard die plichten
of betrekkingen ook mochten zijn. De plaats der vrouw is daar,
waar zij braaf kan leven en nuttigen arbeid verrichten.
Voor haar, even goed als voor den man, staat een werkkring
open, die bekwaamheid vordert. Wij mogen geen wettelijke of
maatschappelijke grenzen stellen aan beide geestelijke vermogens. Het is goed, een helder en ontwikkeld verstand te bezitten;
daarom is het ook goed voor de vrouw dat zij zulk een verstand
bezit. Het is altijd goed, iets te weten, daarom is het goed voor
de vrouw om alles te leeren waartoe zij bekwaam is. Een
algemeen ontwikkeld en goed onderricht menschelijk wezen te
zijn, is Gode nabij komen ; daarom is het goed, dat de vrouw
veelzijdig en in goede richting ontwikkeld zij. » ....Want.... « in
iedere gemeenschap trekt het lagere het hoogere naar beneden,
want het is gemakkelijk om te dalen en moeielijk om te stijgen.
Daarom zal een onwetende vrouw en moeder den geest van
haar man en kinderen vrstomj5en, terwijl een, die ontwikkeld en
verstandig is, een krachtige drijfveer voor hen zal zijn om zelf
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Maar alles zou te citeeren zijn ; er is een oogst van klare,
diepe, verhevene gedachten op te doen in die kleine brochure
van eenige bladzijden. Ieder zal ze zich willen aanschaffen voor
den neringen prijs van fr. o.5o.
Toch nog deze eenige woorden om te eindigen... ((Of is dit
geen verblijdend teeken voor de Kerk, nu het gemis aan godsdienst bij zooveel mannen in Frankrijk en andere landen zonder
twijfel voor een niet gering deel moet worden toegeschreven
aan de onvoldoende wetenschappelijke opleiding, die hun vrouwen en moeders genoten ? »
Uit de voorrede der vertaalster blijkt : « dat er waarlijk in
Amerika een Katholieke Hoogeschool voor meisjes bestaat »,
in 19o3 tot stand gekomen, en dadelijk 8o studenten tellend.
L. D.
Tractatus de Deo creante et elevante auctore Gftstavo Lalztuse
S. 7. in Collegio maximo Lovaniensi S. J. theologise dogmatic
professors. Brugis apud C. Beyaert, 19o4, pret. fr. 9.5o.
liet kan overbodig schijnen een vvork aan te bevelen waar
gunstig bekende naam des schrijvers de hooge waarde-vande
en degelijkheid waarborgt en bezegelt. Ook zullen wij ons tot
ettelijke algemeene beschouwingen bepalen.
Hei boek bevat drie hoofddeelen : I. Over de stoffelijke
wereld (bl. ro8). 2. Over den mensch (bl. 686). 3. Over de
Engelen (bi 745). In het tweede deel wordt de katholieke leer
omtrent de uitersten, de Eschatalogie behandeld.
Vooreerst onderscheidt zich de leer door onberispelijke
rechtzinnigheid. De schrijver bepaalt met juistheid het gebied
van het dogma, omschrijft met de grootste nauwkeurigheid zijne
grenzen, welke beletten hetzelve met eene theologische opinie
te verwisselen. Nooit zal hij Bene meening, hoezeer algemeen
aangenomen, als dogma laten gelden, zoolang de sanctie of
bekrachtiging van het hoogste kerkelijk gezag ontbreekt. Tevens
koestert hij ce» grooten eerbied voor de bestaande traditie,
slechts schoorvoetend zal hij eene algemeene door de oude
theologen voorgestane leer verlaten tenzij hij daartoe door
afdoende redenen genoopt wordt. Hij verdedigt niet het oude
alleen omdat het oud is, en verwerpt niet liet nieuwe enkel om
liet nieuw is, maar het kritisch onderzoek bepaalt zijne-dat
keuze, zoodat hij uit zijne wetenschappelijke schatten ons nova
en vel era mededeelt en de theologische leer in overeenstemming
met de eischen der moderne wetenschap brengt.
Twee voorbeelden tot staving van het gezegde. In de ver
zes dagen der schepping houdt de schrijver-handeligovr
voor meer waarschijnlijk de meening, welke de zes dagen door
zes lange en onbepaalde tijdperken verklaart ; tevens beweert
hij dat Mozes in zijn verhaal de tijdorde volgt van de vorming
der aarde.zoodat tusschen den Bijbel en de gegevens der weten
omtrent de wereldvorming en de wording der aarde, eene-schap
volmaakte overeenkomst bestaat. Hij ontkent echter niet de
waarschijnlijkheid der tegenoverstaande meening ibl 5o-73).
In eene andere verhandeling onderzoekt hij de strekking
van de definitie door het Concilie van Vienne uitgesproken
omtrent de verbinding van ziel en lichaam in den mensch
(bl. 198).
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Heeft het Concilie niet alleen de substantieele verbinding
als dogma verklaard, maar ook de wijze der verbinding, door
de scholastieken aangenomen ? De schrijver antwoordt ontken
bewijst, naar ons gevoelen, voldingend zijn antwoord.-ned
Al hebben de meesten der vergaderde bisschoppen deze wijze
verdedigd, men kan niet volhouden, dat zij haar de waarde en
kracht van een dogma hebben toegekend.
De wetenschappelijke theologie, wil zij haar doel bereiken,
heeft Bene dubbele taak te vervullen : zij dient het bestaan van
het dogma uit de bronnen der openbaring te bewijzen, en ver
hetzelve, zooveel mogelijk onder het bereik van ons-volgens
verstand te brengen, gewoonlijk door vergelijking met andere,
hetzij geopenbaarde of op natuurlijke wijze gekende waarheden
« fides quaerens intellectum ».
Het werk van P. Lahousse voldoet aan dezen eisch der
wetenschap met steeds de aandacht te vestigen op de twee
vragen naar h bestaan en de wezenheid der geopenbaarde
waarheid. Het bestaan wordt betoogd uit de H. Schrift en met
talrijke getuigenissen der overlevering ; de tweede vraag wordt
verklaard en opgehelderd aan de hand van den H. Thomas, in
het licht der eerste beginselen zoodat het verstand ten minste
begrijpt dat de volstrekte onmogelijheid van het dogma onbewijsbaar is.
Men leze bet kapittel « de homine lapco » waarin op mees
wijze het beslaan en cie natuur van de erfzonde worden-terlijk
gestaafd en onderzocht (bl. 341-5i i). Daarbij voege men de
3iste stelling : « Hoewel de mogelijkheid der bovennatuurlijke
orde Gloor positieve bewijzen niet ]can betoogd worden, wordt
hare onmogelijkheid te vergeefs door de naturalisten bevestigd »
(bl. 295). De lezer zal uit deze voorbeelden leergin begrijpen dat
eene ernstige studie der wijsbegeerte Bene onmisbare inleiding
is tot de studie der theologie.
De tractaat. zooals uit de inhoudstafel blijkt, behandelt
volledig het onderwerp, zoodat geen enkel vraag, die met hetzelve in verband staat verwaarloosd wordt. Zelfs de jongste
dwalingen van den bekenden abbé Loisy, onlangs door het
H Officie veroordeeld, worden aan een kort, maar voldoend
kritisch onderzoek onderworpen (bl. 61,1).
Het hoofdverdienst van het werk ligt, naar onze meening,
in de buitengewone klaarheid, waarmede P. Lahousse de
katholieke leer weet voor te stellen, te ontwikkelen en te bewijzen. Zonder moeite volgt men den gang zijner gedachten, zonder
inspanning begrijpt men zijne verklaringen en argumenten, en
ziet onmiddelijk de nietigheid in der opwerpingen De scholastische methode, door hem gevolgd, brengt liet hare bij tot deze
helderheid, welke een eenvoudige, sobere en vloeiende taal
weerspiegelt. Niet alleen beschikt hij over eene diepe en uitgebreide kennis, deze weet hij ook op uitstekende wijze, als leeraar
aan anderen mede te deeleis.
Het spreekt van zelf dat het boek niet voor eerstbeginnende
theologanten bestemd is, maar eene degelijke voorbereidende
studie der philosophie onderstelt en vordert. Is het daarom
minder geschikt als leiddraad bij het eerste onderwijs te dienen,
aan meergevorderden en leeraren kan het niet genoeg aanbevo-

BOEKENNIEUWS

79

len worden, als middel om de verkregen kennis te volmaken,
en de lessen op de hoogte (Ier wetenschap te brengen.
Niemand zal intusschen ontkennen dat liet werk eene kost
aanwinst is voor de kerkelijke wetenschap, en eene eere--bare
plaats verdient in de Universe theologie scholastics, door de professoren van het Leuvensch college der Sociëteit van Jesus
uitgegeven.
Roermond. Dr A. DUPONT.
La Theorie de la population en Italie du XVIe au XVIIIe
siècle (Les Précurseurs de Malthus) par Pierre Reynaud. Lyon,
Rey, 1904. zoo bl.
Onder al de staatliuishoudkundigen is Malthus bij de nietvakmannen de meest geleende. Dagelijks wordt in dagbladen en
vo]ksvergaderingen tegen 's mans zoogezeide onzedige leerstelsels uitgevallen door menschen die zijn werken nooit hebben
gelezen,cv, int dan zouden ze weten (lat geheel Malthus' zienswijze
kan samengevat worden aïs volgt : de bevolking groeit in gewone omstandigheden rapper aan dan de levensmiddelen.
Daarom zullen natuurlijke geessels als hongersnood, ziekten,
vroegtijdige dood, oorlog enz. dien bevolkingsaanw as stremmen,
ten ware cte inensch zijn verstand gebruike en zorge dat er geen
te groot gelal kinderen ter wereld kome. En daartoe prijst
Malthus het middel aan dat niet tegenstrijdig is suet de deugd
en 't geluk der menscheil : de kuischheid, het zedelijk bedwang
(the moral restraint).
De zoogenaamde « Neo-Malthusiancn » blijven niet bij het
zedelijk bedwang ; alle middelen zijn hun goed, mogen ze ook
regelrecht in strijd zijn met de katholieke zedenleer. En 't is
maar spijtig voor Malthus dat zijn naam veelal gebezigd wordt
om wandaden te betitelen waarvoor hij geen verantwoordelijk
heid heeft te dragen en die bedreven worden niet met het
economische inzicht aan de wereld rampspoed en hongersnood
te besparen, maar wel om den last van een talrijk gezin te
ontgaan
De cijfers floor Malthus aangehaald, de feiten waarop zijn
besluiten steunen worden althans door meestal de vakmannen
tegengesproken : Piet is geenszins bewezen dat de bevolking
rapper aangroeit dan de levensmiddelen en dat overbevolking,
in den zin van wanverhouding tusschen bevolking en levens
voor de deur staat.
-mideln,
Waar spraak is van de bevolkingstheorie wordt altijd
Malthus' naam genoemd ; hij heeft door zijn Essay on thepvinciyle
of pobniation, bijzonder de aandacht daarop gevestigd. Dat wil
niet zeggen dat vóór hem daar niet over geschreven werd ; het
doel van het boek dat wij hier aankondigen is juist aan te toonen dat in Italië Matliusianen bestaan hebben vóór Malthus,
het wil een overzicht geven van hetgeen vóór Malthus over de
bevolkingsvraag in Italië vrondt gezegd en geschreven.
Twee deelen in 't werk : in het eerste zet schrijver de ziens
uiteen van Machiavel, van Botero (den secretaris van den-wijze
H. Karel Iiorromeus) E. H. Antonio Genovesi, Gaiiani, Zanon
en anderen, allen voorstanders van hoe -meer-hoe-liever-volk en
middelen aanprijzende om den aanwas der bevolking te bekomen.
Dan zijn er nog « populationnisten », voorstanders van eene
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talrijke bevolking : graaf Pietro Verri, Giuseppe Palmieri,
Giambattista Vasco enz. die echter niet willen hooren van
kunstmatige middelen om den aangroei der bevolking te bevorderen.
In het tweede deel van zijn werk, het meest uitgebreide,
ontleedt de schrijver de leeringen van Ortès, Ricci, Beccaria,
Briganti en Filangieri die als voorloopers van Malthus mogen
aangezien worden in dezen zin dat zij de zienswijze der voorstanders van hoe -meer-hoe-liever-volk tegenspraken en, althans
Ortès, Briganti en Filangieri, voor overbevolking beducht
waren. Geen van hen echter heeft, uitgaande van die vrees, een
heel stelsel over de bevolkingsvraag opgebouwd. Dat was
Malthus voorbehouden. Hunne namen en hunne zienswijze
verdienen toch meer gekend te zijn dan tot hiertoe het geval
was, en daartoe heeft de schrijver willen bijdragen. Zijn werk
is zeer klaar en met veel methode geschreven. E. VL.
Dr. R. A. Kollewijn. Opstellen over spelling en verbuiging.
Tweede vermeerderde druk. Amsteidam, H. J. W. Becht, 19o3.
196 blz., fl. i,5o.
P. H. Mulder. Handleiding bij het gebruik van de vereen
schrijftaal. Groningen, Scholtens & Zoon. rgo3. 4o blz.,-voudige
fl. 0,40.
Dr. R. A Kollewijn, Dr. F. Buitenrust Hettema en Dr. J. J.
Salverda de Grave. Nederlandse Woordelijst volgens de beginselen van de « Vereniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal». Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willinlc. 112 blz., fl. o,5o.
De eerste uitgave van deze reeks strijdvaardige opstellen
verscheen einde 1899; dat, vier jaar naderhand, een tweede uit
bewijst de belangstelling die ze opwekten. De-gafnodiws
nieuwe uitgave behelst nu oolc de in Taal en Letteren, en in de
XXe Eeuw verschenen studies Onze Voornaamwoorden, Woordorde
en Buigingsuitgangen. en de Stelling van de Vries en Ie Winkel.
Kollewijn's naam te noemen, thans, is voldoende om. hier te
lande, eiken « letterminnaar » en taalkundige uit beroep of uit
liefhebberij de ooren te doen spitsen. Niet dat zijn argumenten,
ja, zelfs, niet dat de voorstellen die onder zijn naam gaan, zoo
algemeen bekend zijn; als allen die met een medelijdend grimmetje, of ook wel met fronsen der wenkbrouw cie Kollewijnsclie spelling bejegenen, eerst wat studie hadden gemaakt
van het vraagstuk, och God ja, dan was 't zoo erg niet. Maar
nu spreekt haast iedereen mede, verwaand-onkundig doorgaans,
dat het bespottelijk is, en beweenlijk.
Het heeft blijkbaar niet veel geholpen dat Prof. De Vreese
in het Belfort van Dec. 'gg de eerste uitgave van Kollewijn's
Opstellen aanbeval met de woorden : ((Laat iedereen, wien de
zaak ter harte gaat, kennis nemen van hetgeen vóór de nieuwe
spelling te zeggen is, en zien, hoe de bezwaren der tegenstanders kunnen ontzenuwd worden; het een en het ander is door
Dr. Kollewijn met evenveel talent als kennis van zaken uiteen
Wie zijn boekje met de noodige aandacht leest, zal zeker-gezt.
van velerlei vooroordeelen genezen worden. »
En Prof. C. Lecoutere, uit Leuven, was niet minder categorisch. Niet alleen willen de Kollewijners spellingvereenvoudiging, maar ook spraakkunsthervorming, deed hij opmeten :
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« ils n'attaquent pas seulement l'orthographe ; ils en veulent a
1'enseignement grammatical tout entier; us prétendent qu'on doit
enseigner le Néerlandais tel qu'on le parle, c'est-à-dire enseigner
qu'il n'y a plus de déclinaisons, ni de subjonctifs. etc. ; et non
pas vouloir faire passer pour le néerlandais réel une langue artificielle qui n'existe que dans la cervelle des grammairiens.
M. Kollewijn a également combattu pour cette, these (qui est la
bonne), et on lira aver intérét et profit, surtout en Belgique, les
pages qu'il a consacrces au développement de ces idées nou
-vels.»(ButinbogrdMséeBl,5airgo.)
De opsomming van de opstellen welke in dezen nieuwen
druk te vinden zijn, moge volstaan ter aanbeveling: Onze lastige
Spelling (1891), Over Spelling en Verbuiging (1893), de e- en
o-spelling (1892;, Geschiedenis van de geslachten der zelfstandige naamwoorden in het Nederlands (1892), Het Geslacht der
zelfstandige naamwoorden in het hedendaagse Nederlands (1895),
Over Taalfouten en nog wat ,1894), Onze voornaamwoorden.
een hoofdstuk uit de grammatica van de Nederlandse spreektaal
(18g5;, Woordorde en Buigingsuitgangen (r8g5), Vreemde Woorden 0897), De Spellingkv estie (1897), De spelling van de Vries
en te Winkel'rgoz^. Op blz. 190-191 worden bondig saamgevat
al de afwijkingen tusscheu de Kollewijnsche regeling en die
van De Vries.
En stippen wij, geruststellend, ten slotte aan dat Kollewijn's
stijl pittig is en gespierd. en dat hij het zeldzame talent bezit
zijn lezers te boeien, ook over schoolmeestersonderwerpen, met
het oog op de Vlaamsche toestanden, veroorlove men ons nog
een paar aanhalingen.
De afkeurende houding der Kon. VI. Ac. tegenover het
Kollewijnisme is bekend. Minder bekend is daarentegen dat in
October igo3 een verzoekschrift, met 62 handteekens bekleed,
aan de Belgische Regeering werd gezonden, om te vragen dat
het aanwenden, in officieële prijskampen en examens, van de
regels der Vereenvoudigde schrijftaal niet als fout zou aangemerkt worden. Alle onderteekenaars waren ofwel leeraars in het
Middelb. Onderwijs, professors aan Hoogescholen, of, zooniet
toch, Doctor in de Germaansche philologie. Onder die onderteekenaars treffen we aan : de hh. hoogleeraren Bang, De Cock,
Lecoutere, Scharpé (Leuven), 1)1ev, De Vreese, Logeman,
Vercoullie (Gent), Ifamelius Luik, P. De Ren] (Brussel), —
voorts Pol (Ie Mont, M. Sabbe, P. Tack, M. Basse, enz.
Het valt te betreuren dat de Vlamingen door hunne dagbladen en tijdschriften zoo verkeerd soms of toch op zijn minst zoo
ontoereikend over deze strijdvraag werden ingelicht. Over het
algemeen zou spellingvereenvoudiging alléén wel spoedig gunstig onthaal vinden, vreesde men niet : 't gevaar ligt in beginnen
toe te geven.En willen Kollewijn cum suis voorts ook de geslachten niet « afschaffen , ? Uit de verklaringen van Dr. Kollewijn
zelven, op het Congres te Deventer in Augustus 11. blijkt dat op
dit punt de vrees hersenschimmig is. De tekst dien ik aanhaal is
zoo authentiek mogelijk, ik ontleen hem aan 't Octobernummer

van« Vereenvoudiging, orgaan van de vereeniging tot vereen voudiging onzer schrijftaal » : « De Noord-Nederlander richte
zich niet naar De Vr. en Te W.'s willekeur, » was Kollewijn's
slotsom ; « ook niet naar dialekten, die telkens met elkander in
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tegenspraak zijn, maar zooals Fransen, Duitsers en Engelsen
dat doen, alléén naar de beschaafde spreektaal. » --- « Blijf. »
sprak hij tot de Vlamingen, « waar deNoordnederlandsegeslachtsbepaling u stuit, bij de taal die voor u leeft; maar eis niet, dat
wij Noordnederlanders, een ontaalkundige regeling volgen.
Integendeel, werk er toe mee, dat onze taal fris blijve, onverminkt! Dat sluit een voordeel in zich óók voor u. Want beter
dan tot dusver zult gij het levende Noordnederlands, onze beschaafde spreektaal, uit de geschreven taal leeren kennen »
Hebben we ons wat lang opgehouden met Kollewijn's
« Opstellen », zoo moge voor de beide andere werkjes een des
te bondiger aanbeveling volstaan.
Wie benieuwd is naar een beknopte verklaring van hetgene
door vereenvoudiging bedoeld wordt, en van de regels der
vereenvoudigde tegenover die van De Vries, bestelle de zaakrijke en zeer bevattelijke « Handleiding » van den heer Mulder.
— Hij die reeds bekeerd is zal niet gaarne de « Nederlandse
«'oordelijst » willen irissen. Deze begint overigens niet een
viertal blz. voorbericht, waarin de ;. grondbeginselen en de
regels van de vereenvoudigde schrijftaal beknopt en helder
worden uiteengezet. Is cie nieuwe spelling er dan niet beter aan
toe dan cie oude, mocht men zich afvragen, dat haar aanklevers
ook al niet zonder Woordenlijst over de baan kunnen ? Deze
vraag werd door de uitgevers voorzien. ;< Ofschoon het aantal
moeiliklieden door de'' spelling-de Vries en te Winkel, » luidt
hun antwoord. « door deze wijzigingen (namelijk de zoogezegde
Kollewijnsche veranderingen) ten zeerste wordt beperkt, is ook
voor Vereenvoudigers een woordelijst niet overbodig gebleken.
Vooreerst om de weg te wijzen bij 't schrijven van ei en,ij; ou en
au; v en f; z en s, enz. (waar niets aan 't oude veranderd werd) ;
--- ten twede, omdat het niet weinigen moeilik valt uit de algemene regels tot de spelling van een bepaald woord te besluiten,
en eindelik omdat zich voor ieder, bij elk orthografies systeem,
gevallen van twijfel voordoen. » P. D. L.
A Practical School Grammar of the English Tongue, by
H.Vanderstichele, professor at the Episcopal College, Poperinge.
Engelsche oefeningen behoorende bij de ((Practical School
Grammar » door H. Vanderstichele. Brugge, J. HoudmontCarbonez, Freren Fonteinstraat, zgo3 en 1904.
Twee klein 8 0 linnen bandjes : de ((Grammar)) VIII-23o
bladzijden, prijs 2.26 frs ; de, ((Oefeningen)) IV - 12o bldz. prijs
1.25 fr.
Eerweerden heer Vanderstichele mogen we, en ons zelven
medeen, gelukwenschen met zijn alleszins verdienstelijk ?en
nuttig werk. Hij heeft zeer wel gedaan met in zijn Voorbericht te
laten drukken dat zijne spraakleer voornamelijk voor leerlingen
der humaniora bestemd is. Men hoort wel eens beweren dat
men de regels die vereischt zijn tot het aanleeren van het
Engelsch, in de palm van een hand of op een vingernagels
zou kunnen schrijven ; die dit zeggen vergeten een onderscheid
te maken tusschen het onderwijs in de vak- of koophandelscholen en dat in de humaniora. In de latijnsche klassen immers is
het er niet zoo zeer om te doen de leerlingen het Engelsch
machtig te doen worden tot praktisch gebruik en spraakveerdig-
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heid, als ze bekwaam te maken de taal vlot en behoorlijk, zegge
letterkundig te schrijven en hare kunst- en wetenschappelijke
werken met gemak te lezen en te genieten; letterkundig is
vooral het onderwijs in de humaniora.
Te betreuren valt het dat tot nog toe zoo bitter weinig tijd
aan het onderwijs der moderne talen kan besteed worden : één
uur in de week voor iedere taal, is toch bespottelijk weinig.
Uit dien toestand volgt dat het grootere deel van 't werk nood
niet aan den leeraar (naar aan den vlijt van de leerlingen-zakelij
te beurt valt. De leeraar kan enkel den weg wijzen, de leerling
moet dien weg begaan door eigen werk ; binst de studieuzen,
namelijk, moet hij wat hij in de klas vernomen heeft, doorwerken, uitbreiden, toepassen en zich eigen maken door studie,
lezing en opstel.
Weinig dus voor den leeraar, veel voor den leerling; doch
meestal ontbreken den jongen knaap en de noodige boeken en
de lust of de tijd om zulk werk te doen. Hierin ook ligt de ver
E. H. V. d. Stichele's werk, dat het aan beide-dienstva
noodwendigheden voldoet.
Een leer- en leesboek zou men zijn Grammar kunnen noemen, om wille van de volledigheid. De leeraar vindt erin wat
hij noodzakelijk aan zijne leerlingen onderwijzen moet. In
drieërhande letter worden de regels voorgesteld. De grootste
letter werd gebezigd voor dat klein getal regels, tot het praktisch
aanleeren van het Engelsch onontbeerlijk, dus is de spraakleer
te zamen met de later verschenen oefeningen ook voor koophandelsklassen dienstig ; de kleinere druk stelt de regels voor die
gevorderde leerlingen uit de humaniora onmisbaar zijn, Met de
kleinste letter staan opgegeven juist die voorbeelden, gekozen
uit de beste, meest modern e schrijvers, juist dit bijzonder woord
dat eigenaardige in den zinbouw die het Engelsch-gebruiknal
taaleigen in zoo ruime mate zijn toegedeeld. Dit laatste is het
deel dat, ons dunkens, best voor de leerlingen der humaniora
geschikt is, voor hun eigen werk, immers omdat ze dáár bijeen
vinden, uitgelezen en voor de hand, de vrucht van lang en ver
zoeken en werken, 't geen ze anders zelf hadden moeten-standig
doen. De Oefeningen zijn liet veld waarop ze zich oefenen kunnen
om zich alles wat ze bij der studie geleerd hebben eigen te maken,
ten gebruike bij 't opstellen
In alle opzichten dus dient H. H. Vanderstichele's werk
warm aanbevolen aan leeraars en leerlingen der Engelsche taal,
en beiden zullen zich verheugen bij 't gewaar worden van wat
ruimen uitslag ze bekomen met zoo beperkte stoffelijke middels (i).
De uitgever miek er twee lichte lieve boekjes van, sober en
toch eigen van karakter, de druk is onverbeterlijk.
CIEs. GEZELLE.

Lentelinde, het lied van een jonge liefde, door Jan Helen. —
W. L. Brusse, Rotterdam : De Nederlandsche Boekhandel.,
Antwerpen. 19o4.
Op een mooien meimorgen trekt een knaap al fluitend de
(i) E. H. Vanderstichele's werkje is weinig geschikt voor onderwijs met de
Direkte Methode a maar ons arm schamel uurtje in de week is 't evenmin. C. G.
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stadspoort uit. Moe van wandelen, zet hij zich op een bank onder de linden en kijkt naar 't stoeien der vlinders. Daar komt
een onbekend jong meisje — verrukkelijk schoon, dat spreekt van
zelf, Tot 's middags toe zitten ze daar, zij aan zij. De knaap
keert naar huis met in zijn hart een buit van « jonge liefde. »
Die knaap is dichter en begint den lof te zingen van de pasOntwaarde, hij doopt haar met den lieven naam Lentelinde,
hij is onzeggelijk blij omdat zij, de langverwachte, eindelijk gekomen is en vindt heel het leven nu schooner. Dat het bij die
eerste ontmoeting niet zou blijven was te denken. Hij wacht zijn
Lentelinde 's ochtends af, en hand in hand, gaat hij met haar
door 't lichte morgenland : hij wil ze lievend door het leven
leiden. De liefde crescit eundo, ze wordt tot adoratie ; hij
droomt er 's nachts van, hij heeft ze zóo lief, want ze is zóo
schoon, die oogen, die mond, dat haar, gansch dat wezen! — met
een woord, ver van haar gaat hij dood. Ook 's nachts gaat hij
met haar uit; hij laat ze op zijn ziel spelen als op een klavier,
hij bewondert ze in 't maanlicht, hij knielt voor haar, omhelst ze,
kust ze, vat heur hoofd en tuurt in heur oogen. — Op een ander
keer, maar dat is overdag, is hij met haar in een tuin : ze proeven daar ooft, ze eten daar roggebrood bij de tuinvrouw, ongezien nemen zij 's noens een bad in den vijver -- foei! — de
bronzen faunen kronen ze met rozen : heidensche manieren. Ten
slotte gaan ze nog eens wandelen door het woud — als dryaden.
Ze dansen op 't mos, plukken bessen, spiegelen zich in een
meer, en als 't deemster wordt, slaan ze een zijweg in : dat ze
tusschenin veel gekust hebben, enz. behoef ik niet eens te zeg
daarmee is 't liefdelied uit.
-gen.E
Zoo'n liefdelied begaan alle jonge dichters eens in hun
leven : dat kan hun niemand kwalijk nemen. Vooral indien ze
verstand hebben van zingen, zooals Jan Eelen. Want werkelijk
Jan Eelen kan een vers vervaardigen : naar den trant te oordoelen is hij ter school geweest bij de «generatie van 8o », en,
wat kan ik er over zeggen, hij had slechter meesters kunnen
treffen. Alleen kan ik soms den indruk van mij niet weren alsof
er hier en daar een stuk meer gemaakt was dan gegroeid, niet
genoeg gevoeld, en de gebruikte beelden niet al te juist gezien.
B. v. « de kriek' en appel- en perelaars, ras stonden wit en roos
en pairs, » en « wit-bloesemt de linde, » e. a. Sommige hoedanigheidswoorden werden zoowat te pas en te onpas aangewend :
zacht, stil, licht, vooral luw. Niet ((individueel » genoeg! zou
Kloos zeggen, en niet genoeg uit de oogen gekeken. J.D.C.
The Light behind, by Mrs Wilfrid Ward. author of One
poor scruple. — John Love : The Bodleyhead. London & NewYork. MCMIII.
« Dear God, » she cried, « and must we see
All blissful things depart from us or ere we go to Thee ?
We cannot guess Thee in the wood or hear Thee in the wind?
Our cedars must fall round us ere we see the Light behind?
Die verzen van Elizabeth Barrett Browning dienen tot motto
voor het boek, en resumeeren in eenige woorden heel het leven
van Muriel, Lady Cheriton, de heldin. Arm zijnde. werd zij
voor hare schoonheid gehuwd door Lord Cheriton, maar weldra
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verlaten en beleedigd. Zij tracht zich recht te houden; weerstaat
de bekoring eener echte liefde, wordt allengskens, dank aan haar
verstand, eene macht in haren kring. Geene vrouw dwingt meer
eerbied af, heeft meer invloed. Hare bescherming is genoeg om
een man in de maatschappij omhoog te helpen. Zij is het echte
hoofd van liet huis Cheriton. Lord Cheriton is niets meer dan
een « prince-consort '. Al te goed is hij het gewaar; en door de
schandelijkste middelen tracht hij haar aan zijn naam te doen
verzaken. Langen tijd biedt zij weerstand en verijdelt zijne inzichten, om eindelijk toe te geven, ziek aan ziel en lichaam....
Maar wal al lijden en strijden alvorens ze zoo ver gebracht
werd! Zij heeft een jongeling leeren kennen, Henry Dacre,
Roomsch- Katholiek van geloof Hij wekt haar belangstelling op,
en geene moeite ontziet ze om hem snel op de politieke loopbaan
voort te helpen. Zij wil hein in a The house of Commons » zien
treden. Al haren invloed laat zij gelden om de kiezing te doen
gelukken. Maar op liet laatste oogenblik ontmoet zij niets dan
tegenkanting en laster -Hare beste inzichten worden misverstaan,
haar karakter miskend. Ontgoocheld en walgend geeft zij alles
op. Onder voorwendsel van ziekte verlaat zij het land met haren
echtgenoot. Zij sterft na eene laatste ontmoeting met Henry
Dacre. héne smart wordt haar gespaard : zij weet niet dat
Henry, uit liefde voor haar, niet alleen ontrouw aan zijne bruid,
Lady Jane, is geworden, maar zelf zijn geloof verzaakt heeft.
Zij sterft, maar eerst heeft zij hem gevraagd haar de katholieke
akten van geloof, hoop en liefde voor te zeggen. « ... No vision
of a God either threatening or merciful came to him, only an
overpowering conviction of his awful unfitness to minister to
the dying woman. She was no longer Lady Cheriton, for Lady
Cheriton had been the world to him, and now she belonged to
it no more. She was the woman he had loved with such a sacrifice of al] the best in himself. She was to him only a soul passing in its agony, asking him how to pass, how to cling to the
cross of the Master whom he had denied. And the apostate
knew that was what came to hiin clearly with an overwhelming knowledge, that drove out all else — no nun at her prayers
in any convent of that countryside knew better than he, what
Lady Cheriton must do now. »
Waarlijk, die roman is een boeiende zieleng eschiedenis.
Vele gebeurtenissen zijn er niet in te vinden; maar hoe meesterlijk zijn de karakters getcekend ! Nevens Lady Cheriton, hare
nicht, de zachte Lady June, die de smart draagt als een echte
christin. H e m' ry Dacre. jong, geestig, rijk begaafd: eerst wordt
hij in een seminarie opgevoed om priester te woorden , maar de
vocatie heeft hij niet, en hij gaat de wereld in, onvoorbereid
voor het leven, dat hij niet kent. Hij is nog een kind, en denkt
dat hij een man is. Zwak van karakter, laat hij zich meêsleepen
door zijne bewondering voor Lady Cheriton, zonder zelfs het
gevaar te bernerken. om eindelijk alles aan zijn hartstocht pzijs
te geven. Dan, de ellendige Lord Cheriton en zijn vriend Colquhoun, een man der wereld, die alIengskens tot allerlei laagheden overgaat uit geldbehoefte. Eindelijk, last not least. de goede,
eerlijke Biddulph, de rechtschapen protestant, Muriels beste
vriend en raadgever. Hij kent haar het beste, en zijne woorden,
waarmede het boek sluit. schetsen haar karakter : « Yes ; as she
-
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went « about the city, in the streets and in the broadways, »
with a dim vision she was seeking, on the whole faithfully, for
the source of all love. She has found Him now. And » he added
almost inaudibly. « He will be her exceeding great reward. »
Dat boek is waarlijk de vrucht van een rijp talent, de pen
waard, die « One poor scruple » schreef. Reeds met haren
eersteling veroverde Mrs. Wilfrid Ward eene Perste plaats
tusschen die talrijke romanschrijvers, Engelands roem. Geen
land misschien, tenzij Rusland, kan zich heroepen op zulke
diepe zielenkenners, en zielenbeschrijvers. In de goede Engelsche letterkunde vindt het eeuwige Fransche thema, de echt
plaats ; noch de beschrijvingen van zinnelijke-schendig,
tafereelen. En wie zou durven beweren, dat de Engelsche
romans daarom minder levendig, minder trouw de werkelijkheid
weergeven ? Het beste bewijs is juist « One poor scrupele », een
roman, die op eene eenvoudige gewetenstwijfeling gebouwd is :
zal Madge, eene katholieke, een gedivorceerden man huwen ?
Dit is het thema; maar hoe rijk de ontwikkeling! De waarneming, hoe diep in het leven gegrepen! Hoe trouw de beschrijving der heele katholieke maatschappij van Engeland; van den
eenen kant de katholieken van den ouderen stempel, nog onder
den indruk der vervolging; ze leven teruggetrokken in hunne
kasteelen, buiten alle politiek, buiten alle droomen van eerzucht,
maar ook buiten alle zondige bekoring; ze zijn ouderwetsch,
eng van geest en kort van begrip, maar breed van hart, en door
hun godsdienst,tot heldhaftige ontbering bekwaam.Daarnevens,
de jongere generaties, gretig begeerend naar meer leven. naar
meer handelen, naar den omgang met andersdenkenden; en de
bekeerden, die zich sterk gevoelen in de door eigen initiatief,
door eigen streven veroverde waarheid, en niet bevreesd zijn

voor de raadsels der wetenschap, voor de levensvragen, die
telkens op nieuw opdoemen.
Zijn er vele schoonere bladzijden dan deze waarin Mary
Riversdale eindelijk de stem waarneemt, die haar dwingt alles
te verlaten en God aan te kleven? Of het slot van het boek: de
dramatische strijd in Madge's nochtans oppervlakkige ziel tusschen wel en weelde van deze wereld aan den eenen kant en de
strenge stem van 't geweten aan den anderen?
Maar waarom bij dat boek verwijld ? Zijne verschijning,
eenige jaren geleden, heeft genoeg opgang gemaakt en bracht in
eens den nog onbekenden naam der schrijfster op den voorrang.
Het nieuwe boek ((The Light behind)) is even rijp aan talent,
even rijk aan levenswaarneming, even boeiend, even breed van
geest, even echt katholiek van opvatting, al worden de protestantsche Muriël en haar vriend Biddulph met zulke streelende
toetsen, zulke warme sympathie geteekend. Onder zuiver letterkundig oogpunt staat het misschien wel hooger dan zijn voor
korter, beter ineengevat, gemakkelijker geschreven. En-ganer,
toch, toch, geloof ik dat « One poor scruple '^, het op dit laatste
wint in diepte van gevoel, in diepte van leven. L. D.
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Bulletijn der Maatschappij van geschied- en oudheidkunde
e Gent. nr 7.
De kappe van 't Belfort te Gent moet hersteld worden; te
dier gelegenheid bestudeert M. P. Bergmans den vorm dier
kappe door de eeuwen heen; hij geeft tevens eenigen uitleg over
de kappe der belforten uit andere steden van België en van
Noord-Frankrijk, met vele teekeningen. — M. Gustav Gluck,
conservator van 't Keizerlijk museum te Weenen, handelt in
zijn werk Aus Rubens' Zeit and Schule over Benige schilderijen
van 't Gentsch museum die hij aan andere schilders toeschrijft
dan dezen wier namen er nu onder prijken. L. Maeterlinck
bespreekt die toewijzingen.
— Nr. 8 brengt het ontwerp van A. Heins om door koperen
platen de plaats aan te wijzen van verdwenen gebouwen of
zichten in de stad Gent. — Korte inhoud der voordracht van
A. Vander Haegen over de Gentsche boekbinders der xive tot
de xvne eeuw. — Voorts eene mededeeling van V. Fris over
Lansen, den oudstgekenden bouwmeester van Gent.
Biekorf. Tk 23.
« Formol, schrijft Dr. A. Depla, is nu, in de steden een
ontsmetten ('naar de mode » geworden. » Ongelukkig ((op de
wijze zooals hij verbruikt wordt en kan hij zijne wezentlijke
ontsmettingskracht niet ontplooien en te werke brengen. » Hier
wordt uiteengezet hoe men moet handelen, — Coesar Gezelle
geeft het vervolg van zijne schets: Uit « den Levene der Dieren ». Voorts verzen van Om. K De Laey en C{es. Gezelle.
In Tk 24 vertelt Dr. Lauwers gemoedelijk uit zijn Kinderleven. — L. De Wolf begint een opstel Ter ontvangste vóór eten.
Een koddig begin. , Eerst en vooral een woordeken dank aan al
die me ooit gevraagd heeft om te eten. 'k Gevoele 't nog, 't was
een oorzake van deugden. » -- Cs. Gezelle komt op tegen
een nieuwske uit Het Centrum. waarin gespot wordt met de
razernij voor verdietsching van niet zuiver Vlaamsche woorden.
— Ten slotte een kort overzicht « der gebouwen met kunstuitzicht, die gedurende het jaar te Brugge gemaakt werden ». Het
slot luidt : « Indien men telken are zooveel`gebouwen kunstig
herwerkt, zal ons Brugge binnen korten tijd zijn prachtig uit
vroegere dagen terugvinden ^.
-zichtvan
De Banier, deel 12.
Vooraan een lang gedicht van L. Lambrechts : De Krekel.
— E H. Geurts geeft eene letterkundige ontleding van H.
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Haenens gedicht De Oudjes. «De dichter bezit opmerkingsgave,
gevoel, menschenkennis en vooral kennis van den gemoedstoestand der ouderlingen. » Vervolg van Dr. J. Gesslers Taal,
dialect en plat.
Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude
Hertogdom Brabant. Nov. Igo4
L. Philippen maakt eenige korte aanteekeningen over het
Begijnhof van Sint- Catharina « ten velde » te Diest. -- E. H.
Schools schrijft over de Gilde van den edelen Handboge te Park.
((De gilde was de gewapende macht der abdij en had tot hoofddoel het gesticht in alle omstandigheden te beschermen en te
verdedigen ». De Ordonnantien der gilde, hier overgedrukt, zijn
lezenswaard. — ((Niet talrijk zijn de Obituaria die zoo goed zijn
bewaard gebleven als die der ' oude Kapittelkerk van SintPieters te Anderlecht. Deze zijn ten getalle van drie'. J. B.
Stockmans beschrijft ze beurtelings. — Vervolg van Edm.
Geudens opstel : Straten van Antwerpen. — P. J. Goetschalek
deelt eenige oorkonden mee voor de geschiedenis van Schooten
en Merxem.
Vlaamsche Zanten. Juli, Augustus. September.
Lod. Rock deelt mee : Legenden en gebruiken aangaande
aan de Kerk van O. L. Vr ten Poel te 'Tienen, de legende der
Kerk van Hakendover en godvruchtige volksgebruiken aan die
kerk verbonden. — Okt. Steghers geeft een kort overzicht der
Privilegiën der stad Eekloo en der parochie van Lembeke en
schrijft twee vertelsels over Domme Klaas en Van Tippen. —
Vervolg van J. V. Vlierberghe's opstel Lijkklechtigheden. -- Vrouw
Weyn deelt kleine verhalen mee over bloemen en ook verhalen
over Spokerij. — H Heyman begint een opstel over Oude
Kerkgebruiken in de Vlaamsche gemeenten. -- Ten slotte schrijft
J. Van Lantschoot over de onbepaalde wijze in 't Meet(esland.
Kunst en Leven. 8e afl.
Pol de Mont beschrijft eenige schilderijen door Diirer (?j,
Van Miervelt, Jan Verspronck, Rembrandt i ?), G. ter Borch,
J. Ruysdael, enz.) uit de verzameling van M. Goossens te Gent,
met goede afbeeldingen. — Voorts eenige woorden over een
schilderijtje van Lukas Gassel ( i (vóór 152o te Helmond geboren) en toebehoorende aan een liefhebber uit Noord -Nederland.
Pol de Mont haalt uittreksels aan uit de verschillende bladen
en tijdschriften die alle instemmen met hetgeen hij reeds over
de Driejaarlijksshe tentoonstelling van Schoone Kunsten te
Antwerpen schreef in zgoz. De klacht komt hierop neer : Men
neemt alles aan, rijp en groen, er is veel meer groen dan rijp op
zulke tentoonstellingen, en alzoo bederft men den smaak van de
bezoekers die zich geen eigen oordeel kunnen vormen.
Het Katholiek Onderwijs. December 19o4.
Vervolg van het opstel : Geschiedenis der opvoedkunde; hier
handelt de schrijver J. D. S.i over het renaissance-tijdvak. —
Vervolg van Draait de aarde rond hare as ? en van de lezenswaarde
geschiedkundige bijdrage Die Afrikaanse Taal. — Voorts eene
reeks voorbeelden van Nieu«•jaarbrieven voor kinderen.
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Ontwaking. December, 1904.
Er heerscht nogal tweedracht onder de socialisten over de
anti- militaristische Internationale door sommigen voorgestaan.
In Juni 1.l.. werd te Amsterdam een internationaal anti-militaristisch congres gehouden. llierover schreef Domela Nieuwenhuis in Ontwaking. Nu heeft hij het over het nationaal antimilitaristisch Congres dat op q Oktober gehouden werd te
Zwolle. Men wil «door druk van buiten, de regeeringen dringen
op den weg, dien zij uit zichzelven niet durven of niet willen
bewandelen » Domela gebruikt tamelijk hevige woorden tegen
de partijgenooten die zijne meening in deze zaak niet deden. —
Karl Federu verwacht eene gansche hervorming der maat
stemrecht der vrouwen. Over de argumenten-schapijvn.'t
kan men oordeelen door het volgende : « De verschrikkelijkste
krankheid onzer beschaving, de prostitutie, ten minste in hare
huidige gedaante, zou verdwijnen, want de vrouwen die bewust
zijn en politieke macht hebben, zouden haar niet dulden. » —
Staats-schootvossevij cn Kunst heet een scheldopstel » van Segher
Rabauw naar aanleiding can het verslag over den driejaarlijkschen prijslcamp van Nederlandsche tooneelletterkunde. Het
besluit is : afschaffing der prijskampen. — Slot van Edw Carpentier's Kapitaal, hdevesten en Ï)ividender. — Voorts een brief
van Edw. Greene uit Konstantinopel, waarin gewezen wordt op
de altijd voortdurende vervolging der Armenianen. Hij besluit :
het « zou kinderachtig wezen nog langer te vertrouwen op die
tusschenkomst van Europa. Het woord zal nu aan _ 't uiterste
middel » moeten gegeven worden
,

Revue Neo-Scolastique. Noccinbre 1904.
C. Alibert steunt op do Valcur educative de la discipline scolastique. «Nous devons done attacher une importance toute spéciale
an maniement du syllogisme, d l'exercice de l'argumentation,
Si efficace pour in formation de jugement ». — Een lezenswaard
artikel van M. De \Vult, Un »reux de la parole an XIIIe siècle.
Godefroid de Fontaines met belangrijke bijzonderheden over de
inrichting der studian toen aan de de Universiteit te Parijs. —
L'F,stianative door Domei de Vorges.
Vragen van den dag. Deceinher- aflevering.
«\Vat is schoon in do natuur? » door Prof Dr. Friedvich
Raise? . Zonder zich te bekommeren over de innerlijke natuur van
het schoonheidsgevoel zelf, neemt hij een gegeven natuurtafereel
en ontleedt den indruk welken ieder zijner elementen op ons
teweegbrengt. — « Vrouwenarbeid bij den gemeentelijken telefoondienst : door Suze (h'oskans : een onderzoek naar den toestand der vrouwelijke bedienden, werkzaam bij bewusten dienst
in de verschillende steden. Op wenschelijke verbeteringen
wordt herhaaldelijk gewezen. - Zeer belangwekkend het artikel
van den heer E. Van ;',ie)na : « Eenige gegevens omtrent de
Amsterdamsche nijverheid onder liet Fransche Bewind en onmiddelijk daarna.. Zeer gedocumenteerd Ten slotte nog een
woord over Sterrenkunde : over de uitgestrektheid van den
sterrenwereld en de indeeling der sterren in ons sterrenstelsel,
volgens de meeningen van den Amerikaan Newcomb en den
Berlijner Dr. Ristenpart --- In « Van maand tot maand „ wordt
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Prof. Dr. H. De Vries; « De positie en de opvoeding der vrouw
in Japan », naar het pas verschenen boek Japan door Japannezen.
De Gids. December 1904.
Mr J. Limburg bespreekt uitvoerig de Staatkundige Opstellen
van den oud-minister Mr. W. lI. de Beaufort. « Hij blijft de
brave patricier, breeder aangelegd en begrijpelijker gestemd
dan menigeen die tot zijn kring behoort maar die gelooft dat de
opvatting van het algemeen belang uit de dagen van de Manchester-school de ware is. » -- G. Busken Huet bsspreekt de
werken van Bezemer Yavaansche en Maleische Fabelen en legenden
en Volksdichtung aus Indonesien. Sagen, Tierfabeln and Marchen.
— W. de Vleter wil, in zijn opstel Uit den Schoolstrijd, stemming
wekken voor de openbare school en hij besluit: «laat u niet om
partij — of bijzonder belang drijven tot het stichten van allerlei
kleine scholen, die tot versnippering van krachten, tot verslechtering van onze kinderen moeten leiden ». Eene gemeenschap
voor alle kinderen is, beweert schrijver, het-pelijkscho
symbool van nationale, eenheid. Daar kan wel op geantwoord
worden dat de ouders zielenlast dragen en eerst en vooral moeten bekommerd zijn om hetgeen men aan hunne kinderen leert.
-- Dr. N. Van Wijk geeft het slot van zijn opstel over De
Hamlets van de Russisehe letterkunde. Hier wordt bijzonder gehandeld over Poesjkin. « De Hamlets die hun land niet kennen,
verwachten heil van het buitenland, hetzij dan van de politiek
van «bloed en ijzer» hetzij van het socialisme : de echte Rus
zoekt zijn ideaal in een wereld-harmonie, algemeen geluk moet
het einddoel. zijn van het menschelijke streven : ziedaar de
groote idee, die verborgen is in de ziel van den Moezjik en die
die Russen uitspreken, die hun volk begrijpen. » — M. J.
Brusse houdt zeer veel van de Fransche prentkunst en schrijft
con amore over den prentteekenaar Theophile Alexandre Steinlen. — Voorts een overzicht van jongst verschenen NoordNederlandsche werken door C. & M. Scharten - Antink en
verzen van P. C. Boutens en W. F. Gouwe.
:

De Katholiek. December 19o4.
E. P. Linnebank meent « dat 't niet staat, altijd en altijd te
jeremiassen over gebrek van « echt katholieke » dichters,
terwijl men den katholieksten, die er ooit is uitgekomen,
maar laat soezen op de onderste plank van het boekenrek»,
Vondel name'ijk, diens leerdichten o. a. de Heerlijkheid der
Kerke, verdient ook door de jongeren met hun oor en hun oog
heelemaal en heel lang bezien en beluisterd te worden. —
E. p. Jansenbespreekt Weber's Dreizehnlinden Hij weet er nogal
wat op af te dingen. « Alles samengenomen willen wij niet beweren, dat Weber geen dichter « bei Gottes Gnade » is, maar wel
dat hij geen dichter is van den eersten rang zooals velen hem
prijzen ». — J. Van den Dries bespreekt breedvoerig den Coinmnentarius in Ecclesiasticum van E. p Jos Knabenbauer. — Indrukken over Allerzielen door Simon Boers. — Twee schoone sonnetten van F. R. ( iftten).
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Van Onzen Tijd, n' 2.
-

Albertine Steenhoff- Smulders vertelt gemoedelijk Een exempel van onze Lieve Vvoniee. --- Slot van Marie Koenens novelle De
Levensavond. goed verteld. -- Verzen van H. Van Zuyle.
Taal en letteren. z5 Nov. i9o4.
Gewoonlijk wordt aangenomen dat de 2e helft van « Van

den Vos Reinaerde a, het in eesterstuk onzer Middelnederlandsche letterkrn'de, om zoo te zeggen gansch oorspronkelijk is, in
tegenstelling met de iste helft Ítot en met Reinaert's doodvonnis
dat naar den oud-franschen Roman de Renart zou bewerkt zijn.
Prof. J. W. Muller meent dat ook kan nagewezen worden waar
de dichter zijne stof geput heeft voor het 2e deel. Dat wil nu
niet zeggen dat de dichter zijn eerenaam van oorspronkelijk
daarmee moet verliezen : « Ook wanneer wij onzen maatstaf
aanleggen. behoeven Willem's vereerders niet te vreezen voor
zijn roem. » B.íuitenrust) H.lettema) ontleedt kortbondig de
karakters uit Van den Vos Reynaerde : «Koning, Adel, Geestelikheid, Volk zijn, met al hun quasi-,^oedwezen. uiterlik, — innerlik,
in -- slecht en voos... Zij zijn 't boze.
Hoe anders daartegenover Reynaert. De « sterke » in
geesteswezenlikheid. Komt niet onder de indruk van 't ogenblik.
Kan zelfs spotten tot op 't schavot »• — C. H. Ebbinge Wubben
toont aan hoe weinig de Spanjaards over de Nederlandsche
letterkunde zullen leeren in een nieuw verschenen boekje
Literatura de Los Paises Bajos. — Voorts eenige aanmerkingen
over de spreuk : , Evenals God in Frankrijk.
De Hollandsche Revue. 25 November 19o4.

Veel lezenswaard onder de rubriek Wereldgeschiedenis
over de oorl.ogsuitgaven in verscheidene Europeesche landen,
over de broedertwisten in Oostenrijk-Hongaryë, het voor en
tegen de kiezing der rechters door het volk in het kanton Geneve De antiklerikaal komt hier nog eens voor den dag. ((Niet
alleen Italië. ook in Duischland begint het zwarte spook het
hoofd weer op te steken n, en verder. « En ons lijkt dat )namelijk : daar zet de Staat de Kerk eindelijk uit de school) het beste
bewijs van een werkelijk demokratischen geest der Fransche
regeering a. — Verderjbreedvoerige samenvatting van een artikel
van S. J. Visser in De Vragen des Tijds van November over den
Invloed van den godsdienst op de maatsrha lijiij. Het besluit is : het is
niet bewezen dat de eene christelijke richting een hoogeren
invloed op de zedelijkheid heeft dan de andere. Daar ware veel
over te zeggen. Namelijk wordt voor België beweert dat er eene
grootere kriminaliteit is in het katholieke Vlaanderen dan in de
liberale en socialistische streken. — Als karakterschets F. B.
Deurvorst, bestuurder der ijzergieterij en emailleerfabriek te
Ulft. — Als boek van de maand : 1'T'at iedereen rsetea moet van de
Theoso^taie door J. W. Boissevvain.
;

Op de hoogte. i5 Dec. 1904.

De gebruikelijke indeeling : Van T'erre en Nabij : Over de
maand die heenging; bijzonder over de Nobelprijzen; een ge
vreemdeling, een walvisch namelijk, opgepikt bij de-strande
Haakgronden, een zandbank bij den Helder; de hedendaagsche
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vervoermiddelen per stoom en electriciteit, en Is er leven buiten
aarde : Antwoord : We weten het niet -- H M. Krabbé bespreekt de kunst van den teekenaar Steinlen. « Steinlen's kunst
is zeer zeker 't grootst waar hij de ellende van den arbeider
moet weergeven. Met voorliefde teekent hij de « avariés » der
maatschappij ». — Eene reeks schetsen door J. C. Waal, Suze
la Chapelle Roobol, Sophie Elkon. O. A. Corver. - Hen
Freyer bespreekt Twee maanden nnuziekleven in de hoofdstad, met het
portret van R Strauss en G. Mahler. — Voorts de dramatische
kroniek door L. Van de Cappelle, het overzicht van tijdschriften
door is. Querido, en het overzicht der Modes. — J. S. Willems
bespreekt met veel lof Kerstnachtdroom « een muziekalen-letterkundigen bundel » door Jef Toussaint en Firmin Blondeel. Ook
deze aflevering is rijk met welverzorgde platen versierd.
Noord en Zuid, December 59o4.
Een artikel van J. E. Ter (jouw over Geld in de appellen,
bijdrage tot de verklaring van Bredero. — Schelts van Kloosterhuis schrijft over de svnoniemen : ziel en geest, ziel, gemced,
hart, boezem en borst. — Omer Wattez' artikeltje tegen Vereen
schrijftaal staat hier uit den Goedendag overgedrukt.-voudigner
— Voorts verscheidenheden en boekbeoordeelingen.
Revue Germauique. Nr i. Janvier, Février.
Bij Felix Alcante Parijs verschijnt dit nieuwe tijdschriftdat
voor doel heeft de Franschen met de letterkunde en den geestes
volkeren beter bekend te maken. Er-gandermsch
komen 5 nummers in 't jaarelk een 125 bladzijden groot, aan den
prijs van 16 frank. Dit eerste nummer bevat benevens boek
drie lezenswaarde bijdragen: Le Faust de Goethe:-beordling,
Esquisse d'une methode de critique inapersonnelle door Ernest Lichtenberger; La jeunesse de Ruskin door André Chrevillon en Le symnbolinne de Bach door Alb. Schweitzer.
La Quinzaine, r6 octobre 19o¢.

Ernest Tissot- Les romans parisiens de M. Paul Bourget.
M. Tissot verdeelt de werken van M. Bourget in drij soorten.
i0 monographies over het parijsche leven ; 2° schilderingen van
de wereldbeschaving; 30 politieke en zedelijke studiën over de
hedendaagsche maatschappij. In die verdeeling vindt M. Tissot
de natuurlijke ontwikkeling van den schrijver. M. Paul Bourget
die in 't begin zijner letterkundige loopbaan in de fijne zielkundige waarnemingen uitmuntte, was welhaast genoodzaakt het
terrein zijner waarnemingen uit te breiden, en alzoo daagden
voor hem de politieke, zedelijke en maatschappelijke vragen op.
— V. Ermoni. La Theologie scientifique et la critique positive
des documents. De geschiedkundige kritiek, die in de laatste
jaren zoo grooten vooruitgang heeft gedaan, moet op de godgelcerdheid toegepast worden. De vrees is op dees terrein niet
gewettigd, vermits er tusschen de wetenschap en de godgeleerdheid geene ware tegenspraak kan zijn. De kritiek moet niet
alles onderzoeken, vermits vele waarheden wetenschappelijk
zijn vastgesteld; maar zij moet wat onvolledig of twijfelachtig
is, volmaken en verzekeren. — Max de Borsau• Socialiste III. —
Abbé Martin Les fouilles de Suze. -- Abbé Felix Klein Le pro-
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phéte Elie 111 et sa mission a New-York. — Victor Pavant. Une
révolution des systèmes d'assistance publique. La colonisation
familiale. — Paul Narst'. Art et littérature.
- 1

novembre 1904.

George Fonseb rive. A nos lecteurs. Préface pour la onzième
année. M. Fonsegrive toont welk het doel is van de Ouinzaine »: « acclimater les catholiques francais ant milieu moderne»
d. i. alle domeinen der menschelijke kennis onderzoeken en er
het schadelijke, het onverschillige en het nutige in toonen. -Max de Borsear:. Socialiste, IV. — Inabart de la Tour. Les Origines
de la Réforme. La Société francaise aux débuts du xviie siècle.
Le peuple, Les paysans. Guy _7onanneaux. Rome et Florence.
Lettres à un ami. — E. Boutin. Les écoles indigènes en Algérie
et l'Assimilation arabe. — Henri Lardanchet- Les enfants perdus
du romantisme. Charles Lassaillv.
7eaan- Lionnet. Chronique
littéraire. IJn divorce.
—

— 16 novembre i9o4.

Michel Palonaon. Le Centenaire du Code Civil. -- F. Butel.
Les origines du code civil. -- Max de Borsau. Socialiste, V. —
hnbart de la Tour. Les Origines de la Réforme. La Société francaise aux clébuts du xvie siècle. 11.. -- Eugène Bcrglin Le protectorat devant les chambres. Le Saint Siège et 1'Europe. — Guy
> euanneaux. Rome et Florence. Lettres à un ami, II. — Raoul
Narsr. Art et Littératiure. Geortes Grapkc. Fi iure du xviiie
siècle. Louis xv et M 111 e do Pompadour.
Settember 19o4.
De zondagrust na de hevige bespreking in 't Italiaanscli
Parlement door Prof Bogciano. Schrijver zet eenige beweegredenen uiteen tot staving van 't belangrijk wetsontwerp dat den
iaden Meert door 't Parlement werd verworpen. In 't oude Rome
was de Zondagrust in voege, alhoewel het handwerk te dien
tijde de eenigste kracht was. 'tWas de wet die alle slavelijk
werk verbood, en den dag alleenlijk den godsdienst wijdde. In
de standregelen der machtige Italiaansche gemeenten stond er
in bijzonder artikel verbod geteekend 's Zondags zelf te arbeiden
cf het aan zijne onderdanen op te leggen. Reeds te 1677 was de
Zondagrust in zwang gebracht door het toedoen van Karel. II.
Na eenige geschiedkundige beschouwingen volgt een. kort
onderzoek der oorzaken van 't verval tot den tegenwoordigen
toestand. 't Is in Italië zoowel als hier en elders d'overgroote
concurrentie in de voortbrenging.
De zaak is heden in alle landen te berde gekomen ; elkeen
is op de hoogte van d'algemeene bewijsgronden. Hier wordt
bijzonder gesteund op de bevoordeeling van den werkman. De
vermindering der bevolking kan nergens elders gevonden worden dan in de ziekelijkheid, de natuurlijke onvolmaaktheid der
werkende klas, voortkomende van den vroegtijdigen arbeid van
zoon en dochter. En zoekt niet verder, zegt de schrijver, g'hebt
daar de voldoende reden van 't verval van onzen stam. Na
twee, drij geslachten is de kwaal te lande algemeen. e De
Zondagrust kan dat alles verhelpen » wordt grondig bewezen.
Verder is nog een der economische bewijzen belangwekkend :
Revista Internazionale.
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William Mathieu in Engeland, ondervond op zijn 12oo werklieden, « dat de hoeveelheid, de hoedanigheid van 't werk
uitermate afhangt van hun spier- en zenuwkracht en 't volmaakt
evenwicht der vermogens van den werkman. »
De Zondagrust ware 't beste middel om dien staat bij den
werkman te doen ontstaan en immer te doen voortduren.
— Prof. Lorini : Intorno allo teoria dei prestiti publici. —
FiliØo Ennnini : Sul epistolorio di Gregorio Magno.
— Ottobre 1904.

S. Talaino : La shiavitu secondo i padri della chiesa. L'Inchiestra inglese del 1891. — Goria : L'ordinamento operaio e la
legislazione sociale in Inghelterra ed in varie nazioni.
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In 't begin van December stierf Em. Rosseels, 87 jaar oud.
Met hem is heengegaan de laatst geblevene van 't roemrijk gezelschap Conscience-Van Kerckhoven- Gerrits-De Laet-de Van
Rijswvck's. Rosseels heeft zijn beste letterkundige krachten besteed aan ons tooneel. Hij was de eerste om na 't jaar '3o weer
wat leven te brengen op onze planken, sedert jaren verlaten.
Veel van zijn stukjes hebben here niet overleefd: van andere,
als e De Duivenmelker », « De twee Broeders », heeft hij tot op
zijn ouden dag. door hun ontelbare opvoeringen, veel genoegen
beleefd
In een artikel, een volgend nummer. komt meer over hem.
Guido Gezelle's Duikalmanak voor xgo5. E. H. Cesar
Gezellc maakt gangbaar en dienstig voor rgo5 den almanak door
zijn oom zaliger uitgegeven voor 1889. Wie iets meer wil dan
't kleurlooze van meest al de almanakken, wie Vlaamsche
namen en koddige Vlaamsche spreuken wil voor eiken dag,
bestelle dezen plukalmanak in den Nederlandschen boekhandel
te Antwerpen. De prijs (r frank) bederft de zaak niet.
De Z. E. H. Kan. Evers, doctor in godsgeleerdheid en wijs
bibliothecaris der Abdij van Averbode, is tot algemeenen-begrt,
schrijver van het Davids -Fonds benoemd in vervanging van
zaliger Frans De Potter. De nieuwe schrijver zal van dit
schrijversambt zijne hoofdbezigheid maken en zooveel mogelijk
eens in 't jaar elke afdeeling gaan bezoeken. Hij zal zijn bureel
hebben te Leuven, in de Minderbroedersetraat, 22.
Ingekomen boeken ter bespreking :
C. H. BËTz. Het Haagsche leven in de tweede helrt der
iade eeuw. Tweede druk. 's Gravenhage, Nylioff, rgoo.
G. CIISv1LLJARr . Le Stock exchange Les usages de la place
de Londres et les fonds angla.is. Paris, Ioyveau & Chevillet.
Dr S. MARGOLIN. Kapital and Kapitalzins. Darstellung and
Kritik der Bohm—Bawerk'schen Lehre. Berlin, Verlag von
E. Ebering.
Dr J. NoUWF.ns. Ord. Praem. De Paus, Italië en de Kerke
Vecht.
-lijkeStan.Amsrd,Ve
IN xois EN OP REIS. Schetsen van Paul Keller en De Gospodasz van Mevr Marg. Poradowska. Amsterdam, Van der Vecht.
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Mr M. TREUB. Hoofdstukken uit de geschiedenis der Staat

-huisodkne.Harlm,TjkWin.
Dr TH. ZIEGLER Het sociale vraagstuk een zedelijk vraagstuk, vertaald door De jager Meezenbroek. Haarlem, H. Tjeenk
Wellink.
JAN LuYKEN. Stichtelijke Verzen. Bijeengebracht door
Dr Hylkema. Zaandam, C. Huig.
M. A. POELHEKKE. Beschouwingen. Venloo, Mosmans.
Prijs r,5o grl.

Nieuwe uitgaven der Firma P. Noordhoff, Groningen.
Dr A. GARJEANNE. Kern der Plantenkunde. Naar de tweede
Deensche uitgave van Prof. Dr E. Warmings Plantenvliet Pr.
f. r,00.
W. WISSELINK. Een en ander uit de praktijk. Berekeningen
van Post-, Spaarbank-, Kassierszaken, enz. Eerste stukje.
Compi. 2 st f. o,3o.
D. WISSELINK. Theorie der rekenkunde. Eerste deeltje.
2 deeltjes, f. o.75.
E. LACOMBLÉ. Complément de l'histoire de la littérature
Française, f. 1,25.
W. WISSELINK. Rekenschool. Oefeningen V stukje, 25 Ct.
D. VAN DER Kooi. Spraakkunstig allerlei. Oefeningen, f. o.35.
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a Eerie jeugd » heeft ons ingelicht over Vermeylens
wijsgeerige gedachten; uit a De Kunst der vrije Gemeenschap » en de « Kritiek der Vlaamsche Beweging » zullen
wij zijne maatschappelijke theorieën leeren kennen.
Ik begin met..» De Kunst der vrije Gemeenschap », die
een jaar vroeger verscheen (1894). — Men vergete niet dat
al deze opstellen overgenomen zijn uit » Van Nu en Straks ».
— Zooals in a Eene Jeugd », is hier ook, nevens hoog -opschietende aren van ledige zinnen, een rijke oogst op te

doen van gulden gezegden, diep-doordachte spreuken, welige woorden — stevig koornbrood waar de geest lang kan
op teren.
Het vruchtbaar en voedzaam koorn?
« Een goede kunst groeit alleen uit een goed leven. »
— Dat is de grond-idee; en voortreffelijk toont Vermeylen,
dat de kunst in gemeenschap moet blijven met het leven, en
dat geen maatschappelijk leven mogelijk is zonder geloof.
« De kunst is een organisch iets dat natuurlijk, noodzakelijk
ontstaat uit dat eeuwig en alles-omvattend organisme dat het
leven heet. »
— c^ Er bestaat een eenheid in den groei der maatschappij,
en de bepalende princiep van die eenheid is : het begrip dat de
mensch zich vormt van het mysterie. De Gods -idee is de oorspronkelijke beweegkracht der geschiedenis,en alle omwenteling
in de maatschappelijke verhoudingen heeft als eenige oorzaak:
een wijziging der gedachten over de Geheimenis. »
— « In den tijd van Aischylos en in de Middeleeuwen, was
leven en kunst één, rustend op geloof... Wanneer Apolloon
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sprak hoorde ieder in den rythmus der godenstem den rythmus
zijner menschgedachten, den rythmus van zijn eigen stem en
van de ziel des ganschen volks. En dat volk voelde zich één, en
in het kunstwerk dat het noodwendig voortbracht, in het monumentaal kunstwerk dat den natuurwil zelf, het noodlot, bezong,
kwam het tot vollediger bewustzijn zijner eigene edelheid,
schoonheid en sterkte.
Ook in dat ander organisch geheel, de christelijke maatschappij, spanden zich alle krachten in naar één ideaal. Het zijn
geheele volkeren die de kruisvormige kathedraal opbouwden
naar den hemel, steenen symbool hunner gemeenschap in
Christus. En uit de Kerk bloeiden alle kunsten, voor de laatste
maal vereenigd in wondere samensmelting. »
Is dat niet waarlijk een kloeke brok versterkend en
bloed-brengend brood? — Het historisch feit van het christendom treft overal Vermeylens scherpziend oog; die vaste
ineenvoeging van leering en zedenbeheersching kon aan
zijn schranderen geest niet ontsnappen. Waar de verwarring begint, is waar hij deze eeuwenoude waarheid, deze
levengevende instelling als iets doods, iets vergaans aanschouwt. — Hier weer speelt hem zijn afschuw voor het
« abstrakte » kwade parten. De Waarheid is hem niet
iets objectiefs, buiten en boven het tijdelijke, onafhankelijk
van der menschen verlangen en veranderen; maar een willekeurig, wispelturig iets. Zoo verwacht hij — men weet niet
waaruit of waarom — eene nieuwe kunst opbloeiend uit een
nieuw leven en een nieuw geloof. De tijdelijke stremming
door Hervorming en Renaissance veroorzaakt in den loop
der katholieke traditie, in de katholieke opvatting van leven
en kunst, komt hem voor als iets afgedaan : onbekwaam is
hij de diepe strooming te ontwaren die voortvloeit onder de
oppervlakte van wereldschheid of herlevend heidendom.
Hij let er ook niet op dat, sedert Christus' verschijning,
de beschaving voor eeuwig vast-gehuwd is met het Christendom. Vóór de komst van den Zaligmaker, ja, werden
de volkeren beurtelings beschenen door de stralen der verlichting; niet zoohaast glansde eene plek op, of de vroeger
verhelderde viel terug in het duister. De beschaving was als
eene reizende kracht: van Egypte ging ze naar Assyrië; de
Assyriërs verliet ze voor de Meden en Perzen; dezen voor de
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Grieken; en eindelijk gloorde zij in Rome op, om in hare dalende stralen den dageraad op te vangen van het Christene
morgenlicht. Maar eens in aanraking gekomen met deze
vaste zon, zou zij geen duiken meer kennen.
Vruchteloos verwacht men dan eene nieuwe openbaring. Wat gegeven is, blijft gegeven. Tot het einde der wereld zullen de volkeren wandelen in het licht van het
Evangelie.
Niet minder waar is daarom Vermeylen's theorie dat de
kunst in dichte gemeenschap moet blijven met het volk :
« Het volk moet de kunst herdoopen, want wij hopen alles
van het volk, wanneer het niet meer vervalscht door een
kunstmatig kultuur, maar een normaal voortbrengsel is van den
menschelijken aard... Een waarlijk groote en hechte kunst, wier
artistieke versieringen niet afschilferen na korten duur als blanketsel op een gezicht, maar een bloedwarme altijd door nieuw
gistend levenssap doorvloeide kunst, wordt alleen voortgebracht
door de onbewuste noodzakelijke kracht van de natuur.... De
dichter moet diepgeworteld in het volk staan, en steeds nieuwe
krachten uit zijn aarde zelf in hem voelen stijgen: en er zullen
kunstwerken opgroeien schoon als boomen. »
— ((Het eenige wat thans betrekkelijk voor een uiting der
gemeenschap mag gelden, is alleen harmonisch in het brutaal
negatie van het reine en 't mooie: en de waar--leijk,nd
lijk schoone gewrochten, waarin een menigte háár harteslag
hoort, zijn poëmata van smart; de onrust en de smart, ziedaar
't eenig gemeenschappelijke onzer kunst. Maar wij nu willen dat
wie in licht en blijheid zingt niet meer liegen zou. Wanneer het
geluk van den eenling uit het geluk van allen zal voortvloeien,
dan, zijne kracht en waardigheid bewust, vertrouwend in zichzelf en de natuur, in wier levenslust hij meê opleeft, en versterkt
door 't gevoel zijner solidariteit met al wat hem omringt, zal de
vrije mensch over de menschen zijn groote overwinnende vreugde
doen lachen, buiten welke de hoogste schoonheid niet is.»
Men zou veel geven om zulke zinnen neer geschreven
te hebben. Hier is weer die rijpheid van gedacht, die rijkdom van vorm aanwezig, die het verschijnen van zulk een
bundel tot verheugende gebeurtenis maken. Prachtig is het
innig verband aangeduid van kunst- en menschengevoel,
van Leven, Liefde en blijde Schoonheid. — Nog schooner
misschien de uitboezeming die als een hymne klinkt :
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« Artiesten van nu, waarvan de meesten te veel artiest zijn
en niet genoeg mensch, die, ver van 't gewoel, liefst alleen zit
met de dierbare fantazieën die ge uit de lucht droomt, en schuw
zijt van 't leven omdat deze gruwelijke beschaving het zoo ver
heeft en verleelijkt, — er zal, ja, er zal een tijd komen-valscht
dat de dichter, de reinvoelende dichter, héél het leven zal mogen
aanvaarden met vertrouwen en gansch in zich opnemen, met al
zijn schaduwen en donkerten en louter licht, dat hij door zijn
gevoel nog verloutert. En eindelijk — wat wij de kunst noemen
is zoo weinig, de gestamelde woorden waarop één oogenblik
van ons beste zijn afschijnt, — wordt ons leven zelf het groot
kunstwerk, waarvan elk onzer alledaagsche daden is als een
stroof, en dat we gansch moeten verwezenlijken met liefde. En
heel ons handelen van dag-in-dag-uit, — als één gestadig gebed
naar de geheimenis die ons bezielt en door de wonderen der
wereld drijft, — heel het leven, met zijne effene vloeiing, zijn
melancholieën en zijn verheffingen, moet worden één rythme
van schoonheid.
Wie zou zulke edele, volklinkende tonen niet nazingen? Welk rijkdom! Welke diepte ! Werd ooit met
meer klem en nadruk het verwerpelijke van de « tour
d'ivoire- » theorie aangeduid, het innig huwelijk verkondigd van de kunst met het leven? In zulk warm- vloeiend
proza ((klopt » waarlijk ((de geheime polslag van 't levendworden. » — Maar al wat de schrijver verwacht is gegeven.
Er is een samenleving waar oud en jong, rijk en arm,
ontwikkelden en ongekunstelden samenvoelen, samendenken; waar het hoogere het lagere dient en het nederige
zonder wrok de schouders buigt om wat opwaarts streeft te
dragen; waar een zelfde bloed van verjonging en verblijding
levenbrengend vloeit door de aderen van kleinen zoowel
als van grooten ; waar de diepst-wijsgeerige waarheden in
vertrouwde, niet vreeswekkende vormen als tastbaar worden
voor de zwakste verstanden; waar de kunst naar 't verhevenste schiet met de pijlzuilen harer kathedralen, maar
te gelijk tot het volk neigt in beelden vol vertroosting en
mededoogen.
Wat Musset bezong :
le temps ou d'un siècle barbare
Naquit un siècle d'or plus fertile et plus beau;
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Oil tous nos monuments et toutes nos croyances
Portaient le manteau blanc de leur virginité ;
Oil, sous la main du Christ tout venait de renaitre ;
Oû le palais du prince et la maison du prêtre,
Portant la même croix sur leur front radieux,
Sortaient de la montagne en regardant les cieux;
Ou la vie était jeune, — oil la mort espérait..
is maar in schijn voorbij. De « kruisvormige kathedraal »
heft ten hemel op het « steenen symbool)) van een levend
geloof, — een geloof dat maar eene nieuwe Lente verwacht
om, bottend en bloeiend, uit te breken in frisch -jonge loten
vol vreugd en vol kracht.
Dat wij voor een nieuw geloofstijdperk staan, bewijst de
hoopdiegistin de aderen van ongeloovigen zooals Vermeylen.
De dwaling zelve, in haar afwijken van de waarheid, is
warmhertiger en menschlievender dan de koude onverschilligheid, het doodend verachten van de sceptieke achttiende
eeuw. Alles kondigt aan eene periode, die Vermeylens
stoutste droomen zal beschamen :
« Want wij laten ons alleen drijven door de almachtige wet,
den innerlijken Rythmus der natuur... den eeuwigen Rythmus,
die, brekend en bouwend en zich gestadig verreinend, de harmonie aller dingen verwezenlijken wil, de opperste Schoonheid,
die het doel is van alle trachten. Zuiver en sterk zal zijn wie in
't Leven gelooft, alleen in het goddelijk Leven, want de dood
zelf zal hem maar een vorm van 't leven schijnen, die is on-

sterfelijkheid.
In den grond zijn wij dus gansch te akkoord met Ver
maar groot, verschil is dat hij redding,-meyln.Htig,
gezond-zijn, normaal ontwikkelen verwacht uit de krachten
zelf der maatschappij, terwijl wij, christenen, het feit der
erfzonde kennend en bekennend, wel weten dat zonder bovennatuurlijke hulp de menschelijkheid steeds dieper en
dieper zal zinken naar het dierlijke toe. Rousseau's oud
sophism schijnt altijd te knagen aan den wortel van alle
ongeloovigers- theorieën : « L'homme nait bon ; eest la société qui le déprave. » -- Alsof een vermenigvuldiging van
goede wezens een slecht totaal zou teweegbrengen? — maar
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hier luidt het omgekeerd : De mensch op zichzelf deugt
niet, is ongelukkig, machteloos ; eens in voeling met de
andere — even slechte — menschen, heeft hij zijn evenwicht
gevonden. — Wij zagen het in « Eene Jeugd n.
Die sophismen, die ongerijmdheden zijn onvermijdelijk
als men de christene wereldopvatting verwerpt, want zij
alleen brengt logiek aan 't verstand, bevrediging aan het
hart. Voor ernstige navorschers, voor denkende geesten,
blijft er maar ééne keus : het leger vervoegen van de liefde
van den vrede, — de kinderen dezer Kerk, die van den beginne af de kleinen zocht op te heffen tot het kleine Kind
in eene krib geboren, en die meer en meer zich ontwikkelt
in volksgezindheid en bezorgdheid voor de ontelbare arbeidersscharen; of tot het ander leger overloopen, het leger
ook in schijn het volk genegen, ook zich richtend tot de
werkersmenigte, maar enkel om haat en nijd, twist en oorlog
te zaaien.
Het socialism is de parodie van het christendom : waar
het één broederlijkheid uit liefde predikt, roept het ander
gelijkheid uit zelfzucht. Maar door den schijn van medelijden en groothertigheid, dien het overgenomen heeft van
Christus' leer, lokt het menig zoekenden geest, menig
twijfelend hart. Gelukkig nog als het dezen niet doet overslaan tot anarchie, zijn logiek gevolg!
In de « Kritiek der Vlaamsche Beweging » speelt het
socialistisch duiveltje — of is het zijn anarchistisch staart dragertje? - weer zijne poetsen. Aan hem zijn al de valsche
noten toe te schrijven die het anders zoo harmonieus geheel
komen storen. Want de grondgedachte is hier weer volkomen waar, opgehelderd met kostelijke, sappige spreuken,
voorgedragen met pittigen, schitterenden stijl, met geestdoorleefde woorden.
Niet eene kunstmatige, beperkte taal-afgoderij moet de
Vlaamsche Beweging zijn; in veel breederen zin moet zij
verstaan worden. Zij is het streven van een ras, van een
volk, om tot zijn volste ontwikkeling, zijne volste zelfstandigheid te komen. Op meesterlijke wijze doet Vermeylen
dat uitschijnen. En hoe belachelijk maakt hij deze enge
geesten die in flamingantism enkel een politiek middel zoe-

VERZAMELDE OPSTELLEN VAN AUG. VERMEYLEN Io3

of er alleenlijk den negatieven kant van aanschouwen,
doen
bestaan uit haat voor al wat Fransch is!
het

ken

« Het is een kenteeken der stelselmatige liefde, dat zij zich
doorgaans slechts negatief kan uiten in de werkelijkheid, en het
is een kenteeken van een slechts negatief streven dat het doorgaans verdoemenswaardig is.. -. »
« ... Zoo werkt alles samen om van den rassenhaat het
kunstmatigste te maken wat men maar denken kan.
Uiterst kunstmatig is hij onder ons volk, ik heb het dikwijls
ondervonden- En de meeste vlaamschgezinde leiders zelf hebben
niet, in den grond, dien afschuw van Frankrijk en die genegenheid voor Duitschland, die schering en inslag is van menige
hunner redevoeringen... Maar zoodra zij zich als vertegenwoordigers van den ((Stam>) voelen, duiken de « beginselen » op, en
dan schuimt men den rassenhaat langs de kolommen van alle flamingantsche bladen af... Ik beken... (lat hij soms moeilijk ontweken wordt als men de Vlamingen gevoel van zelfstandigheid
wil inboezemen, en onvermijdelijk was in het romantisch tijdperk der Beweging. De vraag is, of we nog lang dien weg op
moeten. Of we elkaar nog lang heiden van vroegere eeuwen
naar het hoofd gaan werpen; of de achtbare Coremans nog lang
in de Kamer zal uitroepen dat onze geschiedenis veel schooner
is dan die der Walen, en de achtbare Hoyois hem arglistig antwoorden dat de inwoners van Doornik vóór Godfried van Boeljon in Jeruzalem getreden zijn. Of we nog lang zoo kleingeestig
mogelijk, andere volken zullen geringachten om te bewijzen dat
wij altijd grooter geweest zijn. »
« ... Verwerpen we stelselmatige aftakeling en ophemeling.
Wij zijn sterk genoeg om al]e werking van buiten te laten werken, en ons al het echte tot vleesch en bloed te maken. Vreest ge
dat we te zwak zijn, vat dan de zaak positief aan, maakt het
volk groot en kernachtig en vrij genoeg.... Laten we ons huis
openstellen naar alle zijden, dat is nog het beste middel om
ons-zelf te blijven Door haat in te boezemen tegen een groot
volk zullen we 't onze niet grooter maken. »
« ... Ik weet dat men mij den mond zal stoppen met Kerels
Leeuw- van-Vlaanderen-Artevelde, en zie reeds een-Klauwerts
horizont van goedendagen oprijzen, -- de flamingant moet altijd
een goedendag in den hoek zijner kleerkast bewaren, voor de
landdag-redevoeringen. »
Sedert Tony Bergmans « Ernest Staas » werden de
langharige, opgeschroefde flaminganten niet meer zoo on-
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bermhertig afgetakeld. Weet Aug. Vermeylen echter het
kunstmatige, het cliché-achtige der streving te brandmerken, ook heeft hij een open oog voor het edele en verheffende
van de zelfs misbegrepen poging
:

— o Alle positieve werking, die ons in natuurlijkere toestanden wil laten ademen, is billijk. Wat tot nu gedaan werd
acht ik weinig in vergelijking met wat nog te doen blijft; maar
veel is toch gedaan. Ik beklaag degenen die met de Vlaamsche
Beweging slechts spotten kunnen. Van die Beweging is, mijns
inziens, het grootst en het stelligst : de KARAKTERS die haar in 't
leven riepen, en die door hun literair werk het bewustzijn van
hun volk opschudden, het geweten zelf van dat volk waren.
Een echt karakter doet meer voor een zaak dan een stipt bepalen
der begrippen, zooals een echt en goed literair werk zekerder invloed heeft dan een hoogeschool. En echte karakters hebben we
gehad, opgestaan uit alle streken van Vlaanderen, mannen met
sterken en ernstigen wil, die zich door niets lieten afschrikken...
Oprechte menschen zijn dat altijd geweest, ronde en taaie
gemoederen, rotsvast, met een gloed en een diep gevoel, rechtschapen genoeg om nooit den zin der dadelijke waarheid te
verliezen. En, op het oogenblik dat ik vele opvattingen van het
tegenwoordig flamingantisme wil te keer gaan, moet ik mijn
hoogen eerbied uitdrukken voor zoovele kerels van flaminganten,
die, hoe eng hunne inzichten me soms ook schijnen mogen,
voor hun gezindheid alles op het spel zouden zetten, en zich laten
kapotmaken als 't moest.... Al het duurzame wat uit de Vlaamsche Beweging kwam, en onze letterkunde zelf, is men zoo'n
karakters schuldig..... Misschien is onze goede en beminde
Conscience de degelijkste arbeider onzer zaak. »

Kan men gezonder en breeder oordeelen? Vooral de
laatste gulle waardeering van Conscience heeft mijn hart
doen opengaan.
Doch soms is er wel tegenspraak bij den schrijver.
Bij voorbeeld, heel zijn vertoog door, wil hij enkel met
feiten, met de « werkelijkheid » rekening houden, het
« abstrakte », de « beginselen » zijn hem altijd verdacht en
hatelijk — « ik beschouw de zaak niet onder 't licht der
«beginselen », daar ik in mij geen ziertje voel trillen van wat
men nu « vaderlandsliefde » noemt; u — waarom verwijt
hij dan in eene andere studie (i) aan de vlaamschgezinden
(r) Onze taal voor den Senaat en voor Buysse.
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zich zoo weinig met de beginselen in te laten? « De omstandigheden zijn uitmuntend geschikt : het beginsel zelf van
den strijd wordt hier klaar gesteld. Dat wetsontwerp is
alleen de bekrachtiging van een beginsel, en van meer : dat
beginsel is de algemeene vorm waarin iets werkelijks uitgedrukt werd, iets werkelijks dat diep in elk van ons leeft....»
Maar altijd is de werkelijkheid de belichaming van een
beginsel. Gedachten leiden de wereld. Wij zijn nu eens ziel
en lichaam, en het lichaam beweegt enkel door de kracht
van den geest. Het abstrakte kunnen wij evenmin ontkennen en verbannen als het werkelijke.
De abstraktie van de « vaderlandsliefde » is een schrikkelijke strunkelblok in den weg van den Heer Vermeylen.
Geen wonder; voor een socialist — of erger nog een anarchist — is de liefde voor het vaderland moeilijk overeen te
brengen met die voor het menschdom in 't algemeen, gelijk
ook het familiegevoel moet zwichten voor de rechten van
individu of Staat. Hoe al deze verschillende bestanddeelen
harmonisch ineen laten werken, als men de maatschappelijke orde van God gewild en ingericht, verwerpt? Door
de hiërarchieke Kerk alleen kan de eenling veilig in de
familie opgroeien, de familie in den Staat eerbied vinden
en, onder de beschutting van het geestelijk oppergezag,
komen de verschillige staten, zonder aandruising, tot het
vervullen hunner zending. Maar voor een ongeloovige is
zulk ideaal zelfs geen droombeeld.
Vele geloovigen bijal zijn aangetast door deze verwarring in wijsgeerige beginselen, vele ondergaan onbewust
den invloed van hunnen tijd en zouden beamen wat Ver
oprecht biecht : « De flaminganten verdedigen-meylnzo
het beginsel der eentalige nationaliteit, maar velen zijn
tevens.... vaderlandsgezind : res inter se repugnantes....
Tusschen vaderlandscherij en nationaal gevoel blijven de
leiders der Vlaamsche Beweging hangen.... Maar waarom
vorderen zij dan niet rechtuit de scheuring van België,
waarom staat dat nergens in hun programma te lezen? Integendeel : iedermaal hun naar het hoofd geslingerd wordt
dat zij de splitsing verlangen, teekenen zij protest aan met
verontwaardiging, en er verschijnen stichtende aanplakbrieven met een driekleurig lijstje omraamd.
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Die tegenstrijdige houding verwijt ik niet aan de meerderheid der flaminganten, in den grond zijn zij VOLSTREKT
NIET belgischgezind, al vreezen ze dikwijls met hun vrij
uitgesproken meening voor den dag te komen. Vlaanderen,
dat voelen ze, dat willen ze; België laat hen koud.... »
Misschien overdrijft de Heer Vermeylen eenigszins;
niet zelden treft men nochtans vlaamschgezinden — zelfs
katholieke — die de omwenteling van 't jaar 3o en de
scheuring met Holland betreuren. Waaruit komt dat ? —
Uit een gemis aan doorzicht, aan beginselen. Zij voelen
niet wat Vermeylen zoo meesterlijk voorhoudt, dat de taal
geen doel, maar een middel is, dat de Vlaamsche Beweging
iets hoogers moet beoogen dan een enkele spraakkwestie,
dat zij moet zijn het opbeuren en ontwikkelen en tot zelfstandigheid brengen van een volk.
Ik zeg van een volk, en niet van een ras; want nog
eens ben ik te akkoord met Vermeylen waar hij spot: « Een
abstractie is het woord ras al te dikwijls bij de flaminganten;
zij bekreunen zich weinig om zijn echten inhoud. Er wordt
gesproken van de volstrekte en overanderlijke ((rechten van
het ras ». Wat is daar zoo eeuwig? Geen ras bestaat er dat
geheel zuiver is, — heden min dan ooit, nu de verste betrekkingen onder de volkeren allermeest vermenigvuldigd
worden. n
Deze volzin werd Vermeylen ingegeven door zijn
afschuw voor het abstrakte, 't geen hem niet belette eenige
regels hooger te bepalen dat : « De grond der Vlaamsche
Beweging is de wil naar zelfstandigheid van een ((ras ». En
wat hij door ras verstaat zegt hij verder : « Ik meen eigenlijk niet een groep menschen van een zelfde afkomst, maar
wel: menschen die verbonden zijn door de taal en overeenstemmende zeden. » — In andere woorden eene nationaliteit, een volk dat door historische wetten, door de kracht
van godsdienst, vrijheidsgevoel en edel eigen-bewustzijn tot
eenheid is gekomen.
Dat is wat zekere heethoofden, zekere taalafgodisten,
— degenen die eerst flamingant zijn, en dan katholiek of
volks- of vrijgezind — ontkennen. — Ik richt mij nu niet tot
Vermeylen — zijne anarchistische strekking alleen dwingt

VERZAMELDE OPSTELLEN VAN AUG. VERMEYLEN I07

hem het woord « ras » eens in goeden, dan in slechten zin
te gebruiken en zich -zelven te wederspreken ; (in den
grond bedoelt hij, onder een anderen vorm, de nationaliteit.)
— Wie ik voor heb, zijn deze katholieken die het edele en
echt-christene begrip der vaderlandsliefde bijster zijn. Neen,
de omweteling van 't jaar 3o was niet een kunstmatig oploopen, eene noodlottige scheuring met lievende « taalbroeders ». Zij wasleen opbloeien van de heiligste en verhevenste
drijfveren in der menschen ziel; zij was de bevestiging van
een volk dat zijn godsdienst en zijne vrijheid terugeischte.
In Vermeylen zelf heeft men gezien welke « karakters n zij
te voorschijn bracht.En nu dat ons volk zich ontvoogd heeft,
uit eigen krachten op alle wijzen ontwikkeld, nu dat het,
zelfs op letterkundig gebied, na jaren lange ontkenning en
minachting van wege de zoo verkleefde Noorder -broeders,
tot wonderen bloei is gekomen, komt men ons ik weet niet
welke Groot- Nederlandsche eenheid prediken en opdringen!
—. Dat de Nederlandsche katholieken de scheuring met
België betreuren, ik begrijp het zeer goed. Onze katholieke
meerderheid ware hun een kostbaar bijtal; maar juist daarom
hebben wij reden om hunne protestantsche meerderheid te
duchten.
Wil dat zeggen dat wij eene toenadering op letterkundig gebied met stugheid moeten afweren! Geenszins, en ik
zal het minder dan wie ook houden staan, daar ik zulke
hooge en dierbare vriendschappen onder de Noord- Nederlanders geteld heb, daar een der doelen tot het stichten van
ons tijdschrift was : de verbroedering tusschen Zuid- en
Noord - Nederlanders te bewerken. Maar verbroedering is
iets anders dan versmelting. Het is een eng - socialistische
opvatting dat vaderlandsliefde onvermijdelijk in vijandschap
en oorlogszucht moet ontaarden. Juist alsof men zijn huisgezin niet kan verkleefd blijven, zonder zijne naburen vijandig te worden. In het wijde algeheel der volkeren is ieder
natie de familie-eenheid.
Holland en België zijn nu eenmaal gescheiden : ieder
land heeft zich ontwikkeld naar een verschillend ideaal —
Holland in zijn protestantism, in de zoo roemrijke, zoo
karaktervormende worsteling voor zijne vrijheid, voor de
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zee-heerschappij, in barengeklots en stormengevaart; België
in de zachtere zon der orthodoxie, in kunstweelde en volkswelvaart, die ridderlijk gevoel en koene fierheid niet uitsloten, bewijze juist de bladzijde die men uit onze geschiedenis
wil scheuren. Wat de geschiedenis, deze getuige van den
tijd, heeft bewerkt, is niet met een pennetrek uit te wisschen.
Niet overbodig is het dat te herinneren op den drempel
van ons onaf hankelijkheidsjaar.
Is deze uitweiding te wettigen waar het gold Ver
boek te bespreken? — Ja, voor wie aandachtig zijne-meyln's
« Kritiek der Vlaamsche Beweging », las en kaf en koorn
zocht te scheiden. Daar immers leert men dat de grond der
Beweging eene uitzetting is der hoogste krachten van een
volk, dat in die veelzijdige streving, de taalkwestie maar
ééne zijde is. Of deze zijde van gering belang is, moet men
vragen aan Gezelle :
Die geen taal heeft
is geen naam weerd,
waar geen taal leeft
is geen volk!
En met zijn machtig lyrisch woord zal Vermeylen zelf dat
herhalen op de schoone bladzijde waarmede ik deze studie
wil sluiten :
« Wie kan de liefde voor de taal verklaren ? Er zijn in de
taal zooveel, zooveel onuitlegbare dingen, verre herinneringen
en overeenkomsten, die alle hun grond in ons diepst eigen zelf
hebben. Het eenvoudigste als het grootste kunnen wij slechts in
onze taal juist, organisch uitdrukken. Wij gaan nu door onze
jeugd, zien de menschen ronddwalen, weenen, beminnen en
wanneer in ons zelf eene breedere kracht komt opbeven, als
een naklank van wat wij zelf bemind en geweend hebben met
alle, alle menschen, maar ook als een engelachtig voorgevoel
van 'k weet niet welk volkomener leven, harmonischer en schooner dan al wat ons nu, in den tijd gebonden, werkelijk schijnt,
en wij willen dan klanken vinden om te zeggen wat de menschen
God noemden, dan weer kunnen we alleen de geluiden van
onze, onze eigene taal hooren, die in zich iets dragen van 't
geheime leven zelf van ons zuiverste verlangen. Zoolang er in
Vlaanderen eenigen zijn die át voelen, en de woorden van hun
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voorgevoel neêrschrijven, o mijn taal, mijn taal, dat ge officieel
zijt of niet, ge kunt niet ten onder gaan, gij zijt iets van het
hoogste leven. »
M. E. BELPAIRE.

Antwerpen, 31 Januari 19o5.
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NA 'T ZONNEN
Schuw komen, nu het avondt, uit het mat gewemel
van brekend licht en zwarend zwart aan paarsen hemel
de lieven opgeschimd uit weggestorven dag,
en drijven trage voor, en wenken zwak, en fluisteren
heel stille een vreemd gebed, wijl ze met droeven lach
om 't onbegrijpend wachten vlotten in het duisteren.
Ik deed toch wat ik kon... Moest ik nog méér u schenken?
Wat wilt ge nog?... Waarheen blijft ge zoo stadig wenken?
Wat fezelt ge zoo vage in onbekende taal?
Blijft hier... Blijft hier bij mij... Ik kan u daar niet volgen.
Wat wilt ge ginder, naar die laatste, bleeke straal...
Eén stonde, en zij óók wordt in het zwart verzwolgen.
Hoort ge me niet?... Och blijft ! ...Wat woeste machten dringen
u naar die verte waar de dagen grauw vergingen?
Ik zal nog méér u geven dan ik vroeger gaf.
Ge vlot steeds verder... verder... Doffe nevels zijgen...
Och, nu is heel de aarde een puin -bebrokkeld graf,
en 'k hoor de oude dood weer jong- herlevend hijgen.
God dank! Een enkle toeft, en blijft me zwijgend wachten.
Ge schrikt dan niet voor mij en voor het eenzaam nachten?
Wie zijt ge, steeds-getrouwe? Ontsluier uw gelaat.
Zeg, welke liefde moet u naar mijn lieven drijven,
dat ge niet met de andren naar de verte gaat
en heel alleen met mij in droeven nacht wilt blijven?
Och, arme, arme weemoed !... Vrouw, die niemand kuste!...
Kom, kom! Op mijne borste, op mijn harte is ruste!
Kom, 'k schrik niet voor het zoenen van uw bleeken mond.
Ontfermend is de nacht en goed zijn sluierdekken.
Kom... 'k Voel in mij de kracht om uit den barsten grond
als uit de veiste aarde een zomerbloei te wekken.

CALVARIE
In onbezochte hoeking van de nauwe steeg
staat grauw-omschaduwd, groot, het zware, plompe kruis
waarop de arme Christus stierf in stuipend smarten.
Van 't ruw-geknakte hoofd dat moe, verwelkend neeg,
druipt traag het dikke bloed bij vochtig traangeruisch
van regen. biddend vreemd door somber avondzwarten.
En diepe bukkend in de ruime mantelvouw
staan moeder en discipel, door het wee versteend
nu zij de laatste snik zoo snakkend hoorden scheuren.
Het vale lichtje schemert op de lieve vrouw
en op den lieveling, schuw wiggelend. of 't weent
in droeven avond om het ongetrooste treuren.
En 't wemelt tot de borste, waar de breede wond
een diepe, donkre weg naar 't bloedend harte mondt,
en beeft dan, bibberend voor wat het klaarde, neere.
Dof suizend soest de wind. De troppelende regen
schreit op vervallen huisjes van verlaten stegen
het laatste snikken na van de' armen lieven Heere.
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GEWAAI

Hoor de wind ! Hij komt van de zee.
Nóg brult in hem liet gebulder der golven.
Nóg kraken masten door 't gillend gegiep.
Nog krijscht de schrei der matrozen, bedolven
in 't slokkende diep.
Nóg praamt het jam'ren der vrouwen, handwringend
geknield op het strand voor den Christus aan 't kruis.
Tot alles verbeeft in het wilder gebruisch
van brieschende baren, een doodenzang zingend.
Hoor de wind! Hij zoeft uit het woud,
benauwd door de geuring van rottende blaren.
Hoor! Dóór het gewoef knakt het dorrende hout
en 't snikken der velen die dolende waren,
die zoeken in 't donkere, en klagen, en klagen,
en, buigend gebroken, hun dagenlast dragen
door 't sombere woud.
Moeders die smeekend om kinderen snakken.
Snokken van kinders, in 't duistere alleen.
Bidden van lieven, en weeig geween
op het geruisch van de zwiepende takken.
Hoor de wind! Hij jaagt uit de pleinen.
Bang beven stemmen in 't koude geril,
bibbrende stemmen die kreunende kwijnen,
kreunende kermend in 't stervende stil.
Stemmen der zwijging, log hangend in 't ledig.
Zwijging van poelen, valsch-heimelijk vredig.
Zwijging van wolken die stuwende stijgen,
zwoegend verzwangeren, donkerend dreigen,
en bronzig van broeiende woede verzijgen.

GEWAAI

Zwijging van graven, door niemand geweten,
graven waarover het gelend vergeten
altijd maar hooger en weliger wast,
wijl soms de regen meewarig plas - plast,
trage, en doffe, en lange, en droeve,
om wat gestramd ligt in vochtige groeve,
arme verschopten, door niemand bemind....
Hoor... Hoor de wind!
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ONZE VADER...
Nu is 't weer vredig kalm, nu beeft nog schemerlicht,
verworden van den dag in avondpeinzen; mild
gestreel van weeken wind, gezoen van aaiend wicht,
luw fluisteren dat broos in donkre boschjes rilt.
Maar 't is het broeiend rusten vóór het stormen. 'k Weet,
het zal weer woelen, dra, en gieren, guur en wild.
Het zoenen wordt gestriem, en 't fluisteren een kreet
die huilend-scherp door huiverende boomen gilt.
Ik ben zoo ziek naar rust... Ik ben zoo zwak, zoo klein...
En telkens voel 'k me zieker in die ruwe pijn,
en in die stormen-grootheid zwakker nog en kleiner.
Tot alles, alles eens voor goed gebroken wordt,
en ik, het hoofd omlaag, in wereld - diepte stort,
in 't grondelooze ijle...
0 God, ontferm u mijner!
CONSTANT EECKELS.

WELK IS DE STREKKING

. 4 # # VAN VERHULST'S DRAMA
« JEZUS DE NAZARENER»? -4 4 .4 4 4

Ieder letterkundig gewrocht, ieder drama vooral,
waaraan de noodzakelijke eenheid niet ontbreekt, is geschikt om op den lezer of den toeschouwer een bepaalden
indruk te maken.
De manier waarop de gebeurtenissen voorgesteld worden, de trekken waarin de karakters der optredende personen
van lieverlede zich openbaren, de daden dier personen, de
gedachten en gevoelens die zij uiten, de gang en de uitkomst
der handeling, dat alles werkt op onze zinnen, op ons verstand, op ons hart; het houdt ons zekere grondstellingen
voor, het wekt in ons gedachten en redeneeringen, waaruit
gevolgtrekkingen voortvloeien, die we dan natuurlijk genegen zijn aan te nemen.
Die werking op onze zinnen en geestvermogens wordt
door het drama zelf verricht, welk ook het inzicht van den
schrijver moge geweest zijn.
Om ze te erkennen zooals ze waarlijk is, behoeft men,
onder het lezen en het aanschouwen van het stuk, slechts
zorgvuldig te onderzoeken wat men over het voorgestelde
feit zou moeten denken, indien men van elders er niet over
onderricht ware.
Laat ons dien regel toepassen op Verhuist's .7ezus de

Nazarener.
Dat er in dit treurspel eenheid,strenge eenheid heerscht,
zal niemand, meen ik, ontkennen.
Jezus is wel degelijk het middelpunt van alles wat er
op het tooneel vertoond, gedaan en gezegd wordt
nooit wordt onze aandacht naar iets anders afgeleid
van het oogenblik dat het scherm voor 't eerst opgaat
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totdat het voor 't laatst valt, altijd en voortdurend geldt het
hém en hém alleen.
De dichter heeft dus gelijk gehad zijn werk Jezus de
Nazarener te betitelen.
In den strijd tusschen Jezus en de priesters, of liever
tusschen zijn « breeder denken » en hunne dweepzieke
dwingelandij bestaat heel de handeling.
De vijf bedrijven met hunne opschriften bakenen er
zeer nauwkeurig den loop van af.
In het Iste, heeft er tusschen Jezus en zijne vijanden
eene eerste botsing plaats.
In het ede, zien wij op wat manier de Heer volgelingen
aanwerft en hoe groot zijne macht over het volk is.
In het 3de, besluiten en beramen zijne vijanden verraderlijk zijnen ondergang.
In het Ole, krijgen zij de overhand.
Eindelijk in het 5de, behalen zij een schijnbare zegepraal, maar de voorteekenen hunner toekomende nederlaag
laten zich zonder moeite aanwijzen.
Vandaar dat men, van den aanvang van 't stuk tot het
einde, altijd met grooter spanning en belangstelling, zich
afvraagt : Wie is die Jezus? Wat bedoelt hij? Wat zal er hem

overkomen ?
Indien men nu alleenlijk luistert en ziet naar hetgeen
er op de planken opgevoerd wordt, dan komt men allengs
dit antwoord : « Die Jezus is wel de grootste denker-kensto
» en wijze die ooit het menschdom voorgelicht heeft. De
» priesters, verblind door het bijgeloof, hielden het volk
» onder het dwangjuk van uiterlijke verplichtingen, voorge» schreven door eene wet die zij goddelijk waanden, maar
» die niet goddelijk was. Hij besefte hunne dwaling; hij zag
» in, dat de ware godsdienst niets anders is dan de zuiverheid
» van het leven en de goedhartigheid jegens onzen even» mensch. Dat leerde hij. Dààrom vervolgden hem de pries» ters. Zij brachten hem ter dood. Maar het zaad door hem
» uitgestrooid ontkiemde, en daaruit ontsproten de ware
» vrijheid van denken en de verdraagzaamheid. »
Een rationalist zal gewillig al die gevolgtrekkingen
aannemen, want hij treft er geene enkele aan die niet
strookt met zijne opvattingen.
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Maar de geloovige? Het schouwspel dat zich voor hem
opdoet is zoo tegenstrijdig mogelijk met de leer die hij aankleeft. Volgens deze immers is jezus niet alleenlijk de
grootste der menschen; hij zelf heeft uitdrukkelijk verklaard
dat hij de ware zoon van God, God zelf is, en zijne godheid
heeft hij met ontelbare en ontegensprekelijke mirakelen bewezen. De oude wet heeft hij niet afgeschaft, maar bekrachtigd en volmaakt, door de werkelijkheid in de plaats te
stellen van hare zinnebeelden. Hij is op aarde neergedaald
om de menschen tot het bovennatuurlijke leven dat zij verloren hadden, te doen verrijzen. Daartoe openbaarde hij
hun een aantal waarheden, die hunne rede aan zich zelve
overgelaten niet kon ontdekken, en hij verplichtte ze al die
waarheden te belijden. Daartoe kocht hij hun met zijn bloed
de genade waardoor dit bovennatuurlijk leven wordt ingestort, en, om hun die genade te schenken, te behouden of
weer te geven, stelde hij de sacramenten in. Eindelijk, om
deze zijne zending hier op aarde te vereeuwigen, stichtte
hij zijne Kerk en gaf haar volmacht over al wie zijne stem
zou aanhooren.

Al deze feiten en grondbeginselen, waar hei ware Christendom
op rust en die het wezen er van uitmaken, worden door Verhuist
oft enlijk of bedektelijk geloochend : nergens, in zijn drama, wordt er
van gewaagd, tenzij op zulke wijze dat men genooj't is ze voor een
ijdel verzinsel te houden.
De geloovige die in het Evangelie thuis is, weet echter
dat in deze historische oorkonden al wat ik daar zoo even opsomde geboekt staat, en daar Verhulst voortdurend het
Evangelie aanhaalt, besluit hij te recht dat de dichter het
niet verstaan heeft, of, erger nog, dat hij wetens of onwetens het verminkte en verdraaide. Daarin erkent hij het merk

van het rationalisme, dat, uit louter en blind vooroordeel, al wat
bovennatuurlijk is verwevftt.
Maar de geloovige die in zake van godsdienst weinig
onderwezen is, en helaas! zoo vindt men er velen, met wat
gevoelens eindigt hij de lezing van »zus de Nazarener, of
verlaat hij den schouwburg waar hij de opvoering bijwoonde?
't Is licht te begrijpen.
Hij heeft daar den Heiland aanschouwd, van het rationalistisch standpunt, en wijl hij hem niet heeft hooren ver-
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guizen maar verheerlijken, meent hij te goeder trouw dat

er niets af te keuren valt.
Zoo, zonder het zelfs te vermoeden, gewent hij er
zich aan, van dit zelfde standpunt het Christendom te
beoordeelen, en zonder het te weten wordt hij zoo allengs
-kensratiol.

Dat zulks inderdaad de objectieve strekking van fezzes de
Nazar&eer is, ga ik nu bewijzen door de vijf bedrijven van
het stuk, die even zoovele levende tafereelen uitmaken, in
oogenschouw te nemen.

zste

Bedrijf: jezus te Nazareth.

Maria wacht met Jozef op de wederkomst van haren
zoon. Zij heeft van Simon den visscher vernomen

Ginds, aan het meer,
Is Jezus en doet t.eeknen. 't Volk vernoemt hem heer
En meester, en van Tyr en Sidon komen scharen
Om naar zijn woord te luistren en hem aan te staren. (bl. 13)
Maar zij is vol angst en niet zonder reden, want aan
Jozef die haar zegt:
Wat vreest ge dan voor hem? De menigt juicht hem toe!
antwoordt zij :
Of lacht en spot met hem zoo wreed!
En ziet, daar komt de hoogmoedige en nijdige hoogepriester Hanan onderzoeken wie de vermetele Nazarener
is die, zonder verlof van ((het onfeilbaar Sanhedrin », durft

prediken.
Die Hanan is de aanstoker van heel de vijandschap, die
tegen Jezus ontstaat. Deze opvatting is Verhuist gaan
zoeken bij Renan.
Hanan, schrijft deze fransche rationalist, était en réalité le
chef du parti sacerdotal, Kaïapha ne faisait rien que par lui ; on
s'était habitué à associer leurs noms et même celui de Hanan
était toujours mis le premier... Ce fut Hanan (ou, si l'on vent, le
parti qu'il représentait) qui tua Jésus. Hanan fut l'acteur princi-
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pal dans ce drame terrible, et bien plus que Caïphe, bien plus
que Pilate, it aurait du porter le poids des malédictions de
1'humanité (z'.
Terwijl de hoogepriester Maria en Jozef ondervraagt,
o is Jezus schier plotseling, zonder dat iemand hem komen
zag, op den achtergrond verschenen ».
De gordel mijner lenden is gerechtigheid, zegt hij,
Slechts de armen zijn mij lief. Degeen, dien gij verbeidt,
Is midden u, want alle dingen zijn gegeven
Aan mij door mijnen vader. 'k Breng de zachten 't leven.
De waarheid, zij (lie vrijmaakt, zullen zij verstaan;
Maar met de roede mijner lippen zal ik slaan
Dees aarde. (Bl. 27)
— En denkt gij dat het Sanhedrin ooit zal gehengen
Zoo'n taal?
snauwt Hanan hem toe.
Jezus antwoordt :
Meent niet dat ik gekomen ben op aard
Om vree te brengen. 'k Ben gekomen om het zwaard.
Ik zeg aan 't volk : zij die u leiden, u verleiden,
Ik ben de goede herder die zijn volk zal weiden,
En die voor zijne schapen graag zijn leven stelt. (Ibid)
En zoo gaat de samenspraak voort, altijd heviger aan
weerskanten tot dat zij eindigt met deze verwensching van
jezus :
Wee over u ! Gij die
Bemint de voorgestoelten in de Synagogen,
De groeten op de markt! Gij die in lange togen,
Als meesters van het volk durft wandlen langs de straat,
En als men u niet overal den voorrang laat,
Bij maaltijd en bij feest, uit hoovaardij, verbolgen
Uw plaats verlaat, nog boos op hen die u niet volgen 1
0 Tomben wit gepleisterd! als ik ze opensla
Vol geuren van verwording ! (Bl. 29)
Dan zich keerend tot Hanan :
Ga!... ik zeg u, ga!
(i) E. Renan. Vie de Jésus, 3e uitgaaf, Parijs x863, bl. 366-367.
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« Hanan zwicht en wijkt voor den verontwaardigden
blik van Jezus », maar u zich hervattend en dreigend »
roept hij :
Gij duivelswicht ! Bereid uw macht, 't is u geraden
Zoo gij aan 't leven houdt! Zij komt u dra te stade.
Van wederzijde is dus de oorlog verklaard. Dadelijk vangt
de strijd aan.
« 't Volk door den priester in de synagoge tegen Jezus
geërgerd door laster en door logen », rot samen, aangevoerd door Hanan en den overste der synagoge. ((Op! »
roept deze,
Op
Met hem 1 en leiden wij hem buiten stad ten top
Des Bergs, om daar hem van de steilte neer te smijten 1 (Bl. 34)
((Zij willen vooruit », maar Jezus bidt:
Vader, help me nu 1
((Hij strekt de hand uit : en de gebalde vuisten, de opgestoken handen die steenen vasthouden, de bevelende arm
van den overste der synagoge, de grijns vol haat van Hanan, de woeste gebaren van de opgeruide mannen, alles is
als versteend en roerloos door dit gebaar van Jezus. Te
midden dier plots verstijfde menigte.., gaat hij langzaam en
majestatisch weg. »
Na dat heerlijk en roerend schouwspel valt het scherm.
Wie zou nu nog de minste achterdocht hebben dat de
dichter eenen held gaat kleineeren dien hij daar zoo hoog
verheven heeft?
En toch, indien men maar wel oplet, zal men erkennen dat

alles berekend schijnt om den Heer te doen doorgaan niet voor God,
maar alleenlijk voor een groot man.
Dat was de kunstgreep van Renan :
« Planons an plus haut sommet de la grandeur humaine la
personne de Jésus (Bl. 449).,. Cette sublime personne, qui
chaque jour préside encore au destin du monde, it est permis
de l'appeler divine, non en ce sens que Jésus ait absorbé tout le
divin, ou lui ait été adéquat (pour employer 1'expression de la
scolastique), mais en ce sens que Jesus est l'individu qui a fait
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faire a son espèce le plus grand pas vers le divin. L'humanité
dans son ensemble offre un assemblage d'êtres bas, égoïstes,
supérieurs à l'animal en cola seed que leur égoïsme est plus
réfléchi. Mais, au milieu de cette uniforme vulgarité, des colonnes s'élèvent vers le eiel et attestent une plus noble destinée.
Jesus est la plus haute de ces colonnes qui montrent à 1'homme
d'oü it vient et oû ii doit tendre. En lui s'est condensé tout ce
qu'il y a de bon et d'élevé (lans notre nature (Bl. 457).... Tous
les siècles proclameront qu'entre les fils des hommes, it n'en
est pas né de plus grand que Jesus » (Bl. 459).
De lezer duide mij het overschrijven dier godslasteringen niet ten kwade. Het was noodig om de hoofdgedachte
van Yezus de Nazarener en de sluwheid er van wel te doen
begrijpen.
Misschien is deze sluwheid ongewild. Misschien meende Verhulst de geloovigen voldoening te geven en het
godsdienstig gevoel eerbied te bewijzen.
Wat er ook van zij, objectief komt hier alles voor als of
het berekend ware om den Heiland enkel voor een groot
man te doen houden. In de volgende bedrijven zal dit nog
duidelijker worden, maar van nu af vangt reeds met groote
omzichtigheid het rationalistisch betoog aan.
Over Maria's maagdelijkheid en de goddelijke afkomst
van haren zoon laat Verhulst Maria en Jozef spreken in
zeer dubbelzinnige bewoordingen, ten deele aan 't Evangelie
ontleend, maar derwijze aan 't overige geschakeld dat ze
kunnen verstaan worden volgens de katholieke leer en ook
heel anders. Zoo wordt de argwaan van den geloovige
als het ware in slaap gewiegd.
Minder terughoudend is de dichter met zijn antwoord
op de groote vraag : u Zou Jezus de Messias niet zijn ?
Zij wordt gesteld door Judas.
Bemerkt wel dat deze eerre hoofdrol speelt, en dat zijn
karakter alsmede zijn gedrag geweldig afsteken bij wat hem
de evangelisten te laste leggen. Hierin is de dichter stouter
geweest dan Renan zelve. De fransche godloochenaar had
alleenlijk beproefd voor den verfoeiden verrader verzachtende omstandigheden te pleiten.
Sans nier, schreef hij, que Juda de Kerioth ait contribué a
l'arrestation de son maitre, nous croyons que les malédictions
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dont on le charge ont quelque chose d'injuste. Il y eut peut-étre
dans son fait plus de maladresse pue de perversité (Bl. 382).
Volgens Verhuist, ten spijt van de ontegensprekelijkste
historische getuigenissen, is de meineedige apostel een
brave oprechte man, die te goeder trouw de waarheid
zoekt, en eenvoudig genoeg de voorzeggingen der profeten
voor goddelijk houdt. Hij vergezelt Hanan als deze het
rechterlijk onderzoek doet over Jezus, en schijnt al wat hij
kan aan te voeren om te bewijzen dat Jezus de Messias is.
De tijden zijn gekomen, zegt hij; Palestina wacht...
Een onrust ligt op 't land; de ziel van Juda smacht
Naar 't Licht. De blikken turen uit en de ooren luisteren.
Ons handen steken op, gekneusd en zwaar van kluisteren,
En reiken naar den Heiland. Langs de Doode Zee
Van Jericho tot Engaddi, in 't land van wee
En wildernis, gaat leven op en ruischen stemmen
Van hoop, dààr zelf, waar anders hoop en leven stremmen.
(Bl. i9).
En Judas besluit :
't schijnt me naar den tekst als nu de Christus kwam (Bl. 2r).
Maar Hanan verstaat de profetieën op een andere
manier : de Messias moet een machtige koning zijn. Dus,
zegt hij,
De schort van eenen timmerman kan niet vervangen
Den vorstenmantel dien de Christus om zal hangen (Bl. 22).
En al wat Judas aanvoert, wederlegt hij, zoodat gene,
blijkbaar onthutst en in verlegenheid gebracht, klaagt
O arme menschengeest, die altijd zoekt en tast
In duisternis, en waar hij meent het licht te ontwaren
Zijn hoofd stuit dat het duizelt 1 (Bl. 20).
En wat verder :
Wie zal den echten zin van al de teksten geven ?
Werd overdrachtlijk 't een, werd letterlijk voorschreven
Het ander ? (Bl. 20).
Wel te verstaan, de afdoende bewijzen van de waarheid
der profetieën laat Verhuist zorgvuldig weg. In den Bijbel
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heeft hij niets gezien dan wat, naar zijne meening, met zijne
stelling overeenkwam. Al het andere bestaat voor hem niet.
Dat is de logica van het rationalisme, van de zoogenaamde
Redelijkheid, en dat heeten velen Wetenschap !
De godheid van Jezus wordt voor den toeschouwer
nog veel onzekerder, als hij bedenkt wat,
het tooneel,

oo

jezus over zich zelven denkt.
« 'k Ben het Woord », zegt hij.
En wat wil hij daarmeê beduiden? Luistert hoe hij zelf
het verklaart
Gij grift
Wat haken in het was bij middel van een stift,
En het wordt uw gedachte die dan elk kan lezen
Zoo ben ik 't vleeschgeworden Woord van 't Opperwezen,
En ieder, rein van hart, kan Hem bevroên in mij
En 'k zeg u : 't Koninkrijk der heemlen is nabij,
En zalig die aan mij niet zal geërgerd worden (BI. 28).
Die naam «het Woord .+, ((het Woord van God », zou
dus niet beteekenen dat Jezus het zelfstandige Woord van
God, God zelf is, maar alleenlijk dat degenen die hem verstaan, de gedachte van God leeren kennen; met ander
woorden, dat hij de waarheid zegt.
En als de Christen, die niet wel op zijne hoede is,
Jezus hoort zeggen « Ile ben het vleeschgeworden Woord
van 't Opperwezen n, een letterlijke vertaling van het
« Verbum carp factum », bemerkt hij niet dat de zin er
van in 't Evangelie en bij Verhuist heel en al verschilt. En
zoo, zonder iets gewaar te worden, zwelgt hij alweer een
drop van het rationalistisch venijn in.
Met dezelfde dubbelzinnigheid laat Verhuist Jezus van
zijne zending spreken. De woorden zijn getrokken uit het
Evangelie, maar wat in het Evangelie er den zin van
bepaalt, wordt weggelaten, en zóó passen zij op de rationalistische opvatting.
k'Iij haat de Wereld omDat ik van hare booze werken tuigen kom.
Het is mijn zending. . . . . . . . . . .
Mijn leer is niet de mijne, maar Desgenen
Die mij gezonden heeft op aard, opdat Zijn licht
Zou stralen voor den mensch, waar ik mijn schreden richt.
(Bl. 3o).
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Wil dat hier zeggen, gelijk in 't Evangelie : « Ik ben
de ware zoon van God, en God, mijn vader, heeft mij
waarlijk met eene zending gelast t ? Of moeten wij dat
verstaan volgens de willekeurige, ongegronde en valsche
uitleggingen van Renan? Deze verklaart immers, wel te
verstaan zonder iets te bewijzen :
Que jamais Jesus n'ait songé à se faire passer pour une
incarnation de Dieu lui -même, eest ce dont on ne saurait douter
Bl. 242). Il se croit plus qu'un homme ordinaire, mais séparé
de Dieu par une distance infinie. Il est fils de Dieu ; mais tous
les homines le sont ou peuvent le devenir à des degrés divers
(Bl. 243). Dans sa poétique conception de la nature, un seul
souffle pénètre 1'univers : le souffle de l'homme est celui de Dieu;
Dieu habite en l'homme, vit par l'homme, de même que l'homme
habite en Dieu, vit par Dieu. L'idéalisme transcendant de Jesus
ne lui permit jamais d'avoir une notion bien claire de sa propre
personnalité (Bl. 244).
Dat Verhulst aan de uitdrukking ((mijne zending » een
overdrachtelijken zin hecht, en dienvolgens dat hij den
Zaligmaker iets heel anders laat zeggen dan wat hij waarlijk
gezegd heeft, wordt door al het omstaande en nog veel
meer door het vervolg van het drama bewezen.
Beter gelukt en nauwkeuriger is de karakterteekening
van de joodsche priesters. Waarom vervolgen zij Jezus?
Omdat hij ((den Sabbat niet eert u, daar hij op dien dag
((geneest)( — dit echter heet bij Verhuist « tooverij doen,)
— en vooral omdat hij zich niet buigt onder hun juk.
Wij, priesters, zegt Hanan, zijn van God en kennen best de wet..
Hij gaf in onze hand de zielenheerschappij...
Wie naar ons luistert, die beruste kalm en veilig.
Wij priesters., zijn niet door den Tempel heilig.
De Tempel is door ons geheiligd en gewijd.
En wie ons wederstreeft, die ligt met God in strijd. (Bl. 21)
Het staat vast dat dit de gevoelens waren van Jesus vijanden. Maar waarom wordt er nergens bericht, dat zij door
zoo te denken en te handelen den weg verlieten hun door
God uitdrukkelijk voorgeschreven? Waarom wordt nergens
het minste onderscheid gemaakt tusschen de Wet van Yakwe
en het gedrag der Sanhedrieten? Zoo komt het dat Jezus tegen
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die Wet zelve schijnt op te komen, terwijl hij nochtans geleerd
heeft : « Op den stoel van Mozes zijn de Schriftgeleerden en
Fariseërs gezeten; alles dan wat zij u zeggen, onderhoudt en
doet het; maar doet niet naar hunne werken, want zij zeggen
en doen niet. » (Matth. 23 : 2.)
Zoo komt het nog dat Jezus al de priesters en over 't
algemeen het priesterdom zelf schijnt te treffen, wijl hij
alleen de priesters van dien tijd laakt en ontmaskert. In
gansch het drama wordt het priesterschap voorgesteld als
eene menschelijke instelling, gegrond op waan of zelfbedrog; niet als de stichting van den eeuwigen God, wat het
wezenlijk was en is.
Gaan we over tot het 2de Bedrijf.

2 de

Bedrijf : ezus aan het Meer van Genesareth.

't Is nacht. Daar, tegen den oever, licht de visscherssloep van Simon waarin Jezus rust.
Judas, die zijn volgeling geworden is, wil tot hem
Nicodemus leiden, een Sanhedriet a die komt met rein gemoed i om « den Heer te aanschouwen ». Maar als deze
van hem verneemt wat «gemelijke bent » de apostelen zijn,
zucht hij :
Wat is hier beter dan bij ons? En zijn het niet
Dezelfde kleine menschen met dezelfde kleine
Bemoeienissen! 0 ellende van ons aarde! (Bl. 42)
En hij wil doorgaan, maar Judas overtuigt hem:
Gij moet den Heere zelven zien, Rabboni,
Want hij is goed en boven elk verheven.
Nicodemus begeeft zich dus tot Jezus, maar, zooals hij
zelf getuigt, (( met loome schreden ».
Ondertusschen geraken Petrus en Judas aan het krakeelen, en de schuld er van ligt heel en al aan Petrus,
die vinnig, nijdig, onrechtvaardig te werk gaat.
Nicodemus komt terug; hij jubelt :
Herboren
Ben ik, en 'k ben ontstelt door 't geen ik kom te hooren... (Bl 5o)
Met hem kan alles zijn ! (Bl. 51)
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't Wordt morgen en Jezus stapt uit de boot. Daar
stroomen de scharen naar hem toe. Maria van Magdala verschijnt in weidschen tooi en valt hem te voet. Zij wordt
door de Farizeërs gehoond, maar Jezus verdedigt ze en
vernedert hare hoogmoedige en verdorvene benijders.
Geestdrift vervoert de menigte. Een machtige zegekreet
weerklinkt : « Heil den Koning! »
Judas, diep bewogen, meent dat het uur gekomen is
waarop de zegepralende koning dien hij verwacht, in volle
heerlijkheid zal verschijnen. Die koning, denkt hij, is Jezus.
Dies roept hij hem toe :
Beveel, o Heer! Wij zullen gaan waar gij ons leidt en
Wij zullen met het zwaard uw vorstenrecht bepleiten ! (Bl. 56)
En tot de menigte :
O Galileërs, juicht! begroet uw koning! want
Het heil van Israël is midden in het land!
Den blik omhoog! Verwacht den vuursprong in de wolken
Waaruit hij rijzen moet ten aanzien van de volken. (Bl. 57)
Maar Jezus heeft Petrus bevolen van wal te steken, en
terwijl de duizenden hem toejuichen : « Heil Jezus den
Nazarener! Heil den Koning der Joden! » herhaalt hij
verscheidene malen
Mijn Rijk is van dees wereld niet!
Daar hij afvaart, ontboezemt Judas. die altijd naar de
wolken staart, zijn bittere teleurstelling :
Niets i... niets!... Is het de Christus wel als 't niet geschiedt? (B1. 58)
Al het volk tuurt met hem naar omhoog, maar te vergeefs
niets verschijnt.
Dit 2de bedrijf voltooit de schildering van Jezus' figuur
waarvan het Iste bedrijf enkel den omtrek had geteekend.
De hoofdlijnen komen nu scherp uit. Geen twijfel meer;
wij weten wie, volgens den dichter, Jezus is.
Ik ken zijn oorsprong niet, verklaart Nicodemus,
maar voel zijn hooge waarde ;
HET IS EEN HEMELMENSCH, OF 'T IS EEN GOD VAN DE AARDE!

(Bl. 5o)
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Weegt wel dit oordeel van den schriftgeleerde. Het is
als de sleutel die u het drama zal ontsluiten en u zal toelaten er den verholen zin van te bevroeden.
Die Nicodemus is immers de woordvoerder van den
dichter. Door zijnen mond verklaart ons Verhuist zijne
eigene zienswijze. llij laat hem eene rol spelen die bijna
geheel Bene vinding van zijne verbeelding is, en waarvan
de karakteristieke trekken met het historisch verhaal van 't
Evangelie in strijd zijn. Hij maakt er een soort van scepticus van, eenen voorlooper der moderne rationalisten.
't Is alles duister voor den mensch,
laat hij hem zeggen,
en 'k vrees dat al
Wat ooit de mensch, door de eeuwen heen, beproeven zal,
Om slechts een hoekje van den sluier op te heffen,
Vergeefs zal zijn.
JUDAS.

Moet ik daaruit beseffen

Dat alles ijdel is?
de hand uitstekend naar den sterrenhemel boven
het Meer :
Daar is de onmeetlijkheid
Niet ijdel maar gevuld met onze onwetendheid!
NICODEMUS,

JUDAS.

Gij twijfelt toch niet aan het woord van ons j5vofeten ?
NICODEMUS.

Gij ziet die stip van vuur, die wij de Noordstar heeten:
Die diamanten spil waanrond de hemel draait,
En waar de Groote Beer zijn flikkerend licht omzwaait,
Dat is de knop die heel den hemel houdt gesloten !
Van boven komt geen licht voor onzen geest gevloten (Bl. 43)
Nicodemus is dus een wijze, een denker volgens het
begrip der zoogenaamde hedendaagsche wijsbegeerte. Geen
geloof, dienvolgens geen vooroordeel verblindt zijn klaarziend oog; hij dringt door tot de Waarheid, terwijl al de
anderen suffen en het rechte spoor bijster zijn.
Laat ons nu eens nagaan of dat met de feiten overeenkomt.
Uit het Evangelie weten wij waarom Nicodemus waarlijk tot Jezus kwam. « Rabbi! zegde hij tot dezen, wij weten
dat gij als leeivaar van God gekomen zijt. n (Joann. 3: 2)
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Zoo! maar dan komt er van boven licht voor onzen
geest gevloten!
En waarom WIST Nicodemus dat Jezus van God kwam?
Omdat zijne ontegensprekelijke mirakelen dit bewezen!
« Wij weten, zegde hij, dat gij als leeraar van God gekomen
zijt; WANT die teekenen die gij verricht, kan niemand doen tenzij

God mei hem is. » (Ib. 3)
Verhuist's Nicodemus heeft een ander criterium
Hij dunkt me Godes tolk.
't geen hij zegt is zulk een reine en hooge leering,
Zoo edel en verheven is zijn Godsvereering,
Dat wij een nieuw profeet zien in ons midden gaan,
Waarbij Jesája zelve moet ten achter staan. (Bl. 5o)
WANT

Laat u niet bedriegen door die benoemingen « Godes
tolk » en «profeet ». Heel de samenhang der gedachten
bewijst dat dit moet verstaan worden in den zin dien ik boven aangaf met eene aanhaling van Renan. Nicodemus'
criterium is dus alleen de verhevenheid der leer. Verder
zullen we zien wat hij over de mirakelen denkt.
En die leer, waarin bestaat ze?
Hij vergt een zuiver hart, geen bloedige offeranden;
Hij kent een evenmensch, doch geene onreine landen;
Hij stelt ons goede daden, geen verboden spijs. (Bl. 5r)
Ja! dat was de leer van Jezus, maar niet geheel die leer.
In het bijzonder aan Nicodemus openbaarde hij dat de
mensch moet herboren worden tot een geestelijk bovennatuurlijk leven, en dat hij, de eeniggeboren zoon van God,
op aarde gezonden was om aan het kruishout gehangen te
worden en aldus den menschen dat eeuwig leven te geven.
(Joann. 3 : 2 en vlg.)
Maar dat heeft Verhulst niet gelezen!
In zijne oogen en in die van zijnen Nicodemus, is Jezus
niets dan een buitengewoon mensch, « une sublime personne », wat de Duitschers nu ein Uebermensch heeten, een
hemelmensch, ofwel een god van de aarde. Waar hij spreekt,
blijven de scharen aan zijne lippen hangen; met een
blik, een gebaar weet hij niet alleen een enkel mensch
maar de menigte te bedwingen, te vervoeren, te verrukken.
Maar daarmeê is ook alles gezegd 1
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Van bovennatuurlijke verschijnselen spreekt er één
persoon alleen, Judas, die brave, oprechte Jood, dat slachtoffer van het bijgeloof!
Reeds in het Isle bedrijf, zag hij er uit als iemand die
bedrogen geweest is, en die dit min of meer begint in te
zien... Nu, geraakt hij altijd erger aan het twijfelen, en,
daar niemand hem daarin ernstig tegenspreekt, wordt de
toeschouwer tot hetzelfde gevoelen overgehaald.
Hoort Judas' beklag :
Ik weifel... en worstel met me zelf. Ik weet geen raad...
Als ik maar wist ! . . . . . . . . . . . . .
. , . . . . . Als dan het licht maar schijnt op aard!
Wel schijnt een klaarte op mijne baan, maar 'k zie niet gloren
Het licht, den dageraad, de zon! Ik loop verloren
In blinden nacht. 0 twijfel, aarzeling !...
Zin leer is godlijk schoon, is rein en is verheven;
Mij dunkt zij zou een hooger richting kunnen geven
Aan 't menschdom, doch de leeraar wordt verguisd, versmaad,
Omdat hij, arm en zwak, langs stille wegen gaat.

Is hij degene dien ons vaderen verwachten ?
Is le, de redding van de komende geslachten ?
Is hij de koning nu door de eeuwen ons beloofd?
't is meer mijn hart dan wel mijn geest die het gelooft !
Poos.
Zoo dicht bij ons ! Indien wij maar iets weten konden !
NICODEMUS

Maar gij die met hem leeft, hebt gij niets ondervonden
Dat u tot licht kon zijn ?
Soms zie ik als een glans
JUDAS.
En ik geloof; dan sluikt weer alles weg. En thans,
Ik zoek en tast in 't rond, uitvoelend naar iets stevig',
Om 't wanklen mijner schreen te stutten. Ach! zoo hevig
Doorblaakt mij liefde tot de waarheid en mijn wil
Om hem te kennen is zoo groot, dat stom en stil,
Ik nachten door, gebogen op zijn spond, bleef waken,
Bespiedend zijnen slaap, om 't groot geheim te naken...
In 't nachtelijk geruisch der dingen om snij heen,
Zat ik bij hem geknield! Geen engel die verscheen...
Ik hoorde van zijn adem slechts het rustig hijgen
Niet wetend of hij wist dat ik daar was. En zwijgen
Bleef alles. 'k Sloop dan weg ! Maar als ik 's morgens zag
Zijn blik, dan ging ik weder mee den ganschen dag (Bl. 43).
9
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Wat verder zegt Judas nog :
't Is toch zoo goed, zoo vredig
En rustig bij den Heer! Zoo schoon de leer die hij verkondt!
Daar is 't geluk! De scharen hangen aan zijn mond
En spijzen met zijn woord : de waardschap is vergeten;
Want waar hij spreekt behoeven er noch drank noch eten!
't Is levend brood dat hij het volk te nutten geeft
En had hij nog de macht, 'k zou zeggen: Christus leeft! (Blz. 46).
Dat Jezus die macht heeft, blijkt uit « de teekenen
die hij verricht en die niemand kan doen tenzij God met
hem is ». Die teekenen hebben Nicodemus aangedreven
tot Jezus te komen : Wij weten het door zijn eigene getuigenis, in 't Evangelie geboekt. En toch, in het drama,
terwijl hij Judas hoort klagen : « Had hij nog de macht! n
antwoordt hij hem niet : « Wel, die macht heeft de Heer !
Zie, hij doet wonderen die alleen kunnen gedaan worden
door God of door iemand met wien God is ». Neen, die
uitroep die hier zoo natuurlijk zou zijn, hooren wij niet,
maar wij hooren Judas zeggen :
'k Mocht van mirakels hooren;
Ik zag er nooit, want zij gebeuren na of voren
Als ik afwezig ben (Bl. 49).
En hij kermt :
O Heere, gij die weet hoe trouwig ik u dien,
'k Geloof in U ! doch laat uw 'nacht de volken zien (Bl. 52).
Maar hij mag bidden en naar den hemel staren zooveel
hij wil, niets l... niets l...
Wat kan men uit die gegevens besluiten tenzij dat
Jezus geen ware mirakelen deed en dat deze alleen bestonden in de inbeelding der geloovige en ijlhoofdige Galileërs?
Dat is nog eens een gedacht van Renan :
« Dans un sens général, it est donc vrai de dire que Jésus
ne fut thaumaturge et exorciste que malgré lui. Le miracle
est d'ordinaire l'ceuvre du public bien plus que de celui à qui
on l'attribue. Jésus se fut obstinément refusé a faire des prodiges
que la foule en eut crée pour lui; le plus grand miracle eut été
qu'il n'en fit pas; jamais les lois de 1'histoire et de la psychologie populaires n'eussent subi une plus forte derogation (!).
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Les miracles de Jesus furent une violence que lui fit son siècle
une concession que lui arracha la nécessité passagère. Aussi
l'exorciste et le thaumaturge sont tombes ; mais le reformateur
religieux vivra éternellement. (Bl. 268).
In de volgende bedrijven, zal die ontkenning der
mirakelen ons nog eens, maar op een andere manier en wat
sterker, worden voorgepreekt. Want Verhuist schrijdt langzaam en voorzichtig voort; hij vermijdt zorgvuldig wat te
veel zou kunnen stooten en mishagen; zoo, stillekens en
ongemerkt sijpelen zijne grondbeginselen in den geest.

3de

Bedrijf : Het Sanhedrin.

De hooge raad der Joden is vergaderd onder het voorzitterschap van Kajafas. Hanan beschuldigt den afwezigen
Jezus, Nicodemus verdedigt hem, en, daar hij ziet dat de
rechters een onrechtvaardig vonnis gaan vellen tegen « den
grootsten aller Joden », verklaart hij moedig
Dan moet ik gaan;
Ik wil niet tegen de onschuld aan uw zijde staan (Bl. 68).
Kajafas doet hem in den ban. Dan wordt Jezus' dood
besloten.
Juist a op dat oogenblik, weerklinken kreten, gejuich,
zangen en muziek » ; de verbijsterde Sanhedrieten zien
hunnen tegenstrever triomfantelijk door de straat trekken.
Maar tevens vinden zij het middel om hun plan uit te
voeren. Judas, door Hanan bedrogen, laat zich overtuigen
dat hij, om zijnen plicht als Jood te doen, Jezus aan het
Sanhedrin moet leveren.
De hoogepriester duwt hem eene beurs in de hand.
Dat komt weerom wonder met het Evangelie overeen.
Trouwens, zooals Mattheus getuigt (26 : 15), ging de verrader uit eigen beweging tot de Sanhedrieten en zei hun
((Wat wilt ge mij geven, en ik zal hem u leveren ? »
Terwijl Judas weggaat, jubelt Hanan :
Hij is in mijne macht en 't uur der wraak nabij i (Bl. 81).
In dit bedrijf, wordt Jezus onschuld zóó bepleit, dat er
tevens twee zaken schijnen vastgesteld te worden :
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Echte mirakelen doet hij niet.
20 De wet van Jahwe is eene menschelijke instelling.
10

I. Ziet hoe de echtheid der mirakelen bestreden wordt.
Hanan zegt :
Zoo men 't gerucht gelooft, durft hij het onderwinden
Te geven het gehoor aan dooven, en den blinden
't Gezicht op Sabbatdag.
Daarop antwoordt Nicodemus zonder iets te verzekeren;
Indien hij teeknen doet,

Is God met heen. (Bl. 62)
« Als men dat al gelooven moet! » grijnst Hanan.
Wat weet Nicodemus daar tegen in te brengen?
Luistert :
Zoo het een logen is, wat schuld hem aangewreven?
't Kan dus een logen zijn! een logen van het volk.
Hanan herneemt, en beiden, hij en Nicodemus, leggen hetzelfde scepticisme aan den dag :
Bestaat zijn macht, 't moet Satan zijn
Die hem ze geeft, want beide hebber_ éénen schijn.
Gedenk maar Arons staf, in Bene slang hertooverd;
Den Nijlstroom roodgekleurd : de vorst werd niet veroverd
Omdat door Isis' priestren 't zelfde werd verricht. (B1. 63)
Nicodemus geeft dit alles toe en zegt niets anders dan
Ik zie niet in hoever dit alles onheil sticht
Bij 't Joodsche volk !
Men zou zeggen dat de dichter er op staat dat men zijn
betoog der onbeduidendheid aller wonderen goed begrijpe,
want voor de tweede maal maakt hij deze aanmerking :
Volgens Jezus' eigen woorden (Matth. 24 : 24) waren mirakelen geen bewijs van goddelijke macht (Bl. 155. Cf. bl. 143).
Zoo! volgens Jezus' eigen woorden waren mirakelen
geen bewijs van goddelijke macht? En toch lezen wij in 't
Evangelie dat hij mirakelen deed uitdrukkelijk om zijn
goddelijke macht en zending te bewijzen.
Een paar voorbeelden.
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Aan eenen lamme zegt hij : « Uwe zonden worden U
vergeven. » De schriftgeleerden morren : « Dat is godslastering : Wie kan zonden vergeven dan God alleen?)) Jezus geeft
deze grondstelling toe en zegt : « Opdat gijlieden moogt weten,

dat de Zoon des menschen macht heeft om oo aarde de zonden te ver

ik zeg u, — spreekt hij tot den lamme — sta op, neem-gevn,
uw bed en ga naar uw huis. » En oogenblikkelijk staat de
man op, neemt zijn bed en gaat heen voor aller oogen, zoodat allen verwonderd zijn, en God verheerlijken zeggende :
« Zoo iets hebben wij nog nooit gezien! » (Marc: 2. Cfr.
Matth. : 4, Luc : 5).
En wanneer de Zaligmaker Lazarus, die sedert vier
dagen gestorven was en wiens lichaam reeds door het bederf
was aangetast, tot het leven wederroept, verklaart hij dit te
doen « opdat zij zouden gelooven dat zijn Vader hem gezonden heeft. » (Jo : II, 42).
In den tekst waar Verhuist op steunt, waarschuwt Jezus
alleenlijk tegen de nagemaakte mirakelen van sommige bedriegers die zich zullen uitgeven voor den Christus. Let op,
zegt hij, laat u niet vangen! Wat de goochelarijen van
Isis' priesters betreft, uit het gansche verhaal van Exodus : 7
blijkt dat Farao de oppermacht des Heeren voelde. Deze
sloeg hem altijd harder, en eindelijk strafte hij hem door de
gescheiden wateren der Roode zee over zijn leger te laten
samenvloeien.
Op het einde van het 3de bedrijf komt het leitmotiv van
Judas' twijfelen nog eens terug.
JUDAS.
Ach ! vruchteloos bleef ik dingen
Om in het heimnis van zijn leven door te dringen;
Het bleef verzegeld... toch voor mij !
HANAN
Hebt gij gezien,
Gij zelve, dat hij wondren deed?
JUDAS.
Ik was misschien
Juist elders dan!
HANAN.
Altijd? Die man heeft n bedrogen!
JUDAS.

Maar andren zagen er!
HANAN.

't Geloof heeft wonder oogen. (BI. 76)

Zoo maakt men ons wijs dat Jezus wel wondere dingen,
maar toch geen mirakelen deed. Alles wat argwaan kan
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wekken, krijgen wij te hooren. De redenen die het tegenovergestelde bewijzen — en die zijn afdoende — worden
verzwegen.
II. In het vorige bedrijf, heeft Nicodemus uitgeroepen :
't Is uit met de oude wet, en uit met de oude wijs! (Bl.

51).

Welk is die oude wet! Indien wij gelooven wat op het
tooneel gezegd wordt, dan is het die der Farizeërs, Priesters
en Schriftgeleerden.
Gelijk dees aarde 't middelpunt is van 't heelal;
Zoo staat Jerusalem in 't midden dezer aarde...
Wij, Joden, zijn de tarwe, onjoden zijn het kaf.
Wij zijn alleen zijn volk (van Jahwe),alleen zijn we uitverkoren,
En 't doel der schepping wij! (Bl. 65)
Tegen die enge en bekrompen opvatting verzet zich
Nicodemus, en Nicodemus wordt altijd voorgesteld als de
Lenige die Jezus ten volle begrepen heeft :
Wij, Joden, spreken of we alleen op aarde waren,
Maar Jezus laat een breederen horizon ontwaren
De kindren zijn den Vader allen even na
Voor hem. (B1. 64)
Opperbest! Maar als Jezus dien breederen horizon liet
ontwaren, deed hij hetgeen waarvan hij zelf gezegd heeft :

« Meent niet, dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te
schaffen; ik ben niet gekomen om ze af te sehaffen, maar om ze te
volmaken. » ( Matth. 5 : 17). En dat diende gezegd; maar dat
heeft Verhuist alweder weg gelaten. En zoo schijnt Jezus
de Wet van Jahwe te willen afschaffen als eene uitvinding
van menschelijke kleingeestigheid.

¢ de Bedrijf: Het Proces.
De Joden, altijd opgehitst en aangevoerd door Hanan,
komen vóór het praetorium van Pilatus, den romeinschen
Procurator, Jezus' dood eischen.
Hier treden weer Hanan en Nicodemus op, de eerste
als aanklager, de tweede als verdediger.
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Pilatus verkondigt Jezus' onschuld, maar, na eenige
pogingen aangewend te hebben om hem te redden, durft
hij de Joden niet langer weerstaan. « Hij breekt zijn staf
ten teeken van veroordeeling, wascht zijne handen » en

zegt
Ik ben onschuldig aan het bloed van dezen
:

Rechtvaardige. Gijlieden hebt de schuld !
En heel het volk, met opgeheven handen, schreeuwt :
Zijn bloed op ons ! Op ons zijn bloed
En over onze kinderen 1 (Bl. rs5).
Laat ons door eenige aanhalingen toonen hoe de
hierboven aangewezen grondstellingen altijd meer er meer
den lezer en den toeschouwer in den geest geprent worden.
Ziet hier hoe Nicodemus jezus' leer samenvat :
De man die voor u staat, heeft geene schuld.
Zijn groot gebod is : Hebt elkander lief!
Beweren doet hij voorts : dat wij God dienen
Meer door de reinheid van ons hart, dan door
Al de uiterlijke vormen, voorgeschreven
In onze Joodsche wet. (BI. 931
En verder :
Nu wilt gij Jezus dooden,
Een menschenkind van God, die u
Verlichting brengt en liefde, want uw wet
Is slechts alleen nog uiterlijke vorm.
Gij leeft voor d'eeredienst, maar Godes dienst
Is dood. Gij suft op teksten; maar den geest,
Dien kent ge niet.
HANAN.

De bijbel is ons licht !

Een licht voorwaar
Dat duister schijnt ! Wij weten niets! Wij moeten

NIcooEMUS•

Steeds zoeken Godes wil, en daarom zendt
God ons profeten, maar die gij doodt. (Bl. 99).
En nog; 't is weer Nicodemus die het woord voert :
Die man -- in wien gij (Pilatus), noch Herodes, niet
De minste schuld bevindt — zou sneven door
Uw hand, omdat hij de overpriesters heeft
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Gekrenkt. Het zij — misschien ! — een slechte Jood
Naar 't eng begrip, maar groot is hij als mensch. (Bl. I io).

Ik weet niet wie hij is, noch welke kracht
Hij heeft van God ontvangen, maer 'k bewonder
Dien man zoo kalm, zoo groot in 't doodsgevaar!
En waar heeft hij dien wilden haat verdiend?
Of is hun oog maar boos omdat hij goed is ?
Pilatus ! Gij verlicht Romein, die weet
Hoc vreeselijk de priesterhaat kan woeden
Die kent den helschen wrok der kerkgewaden,
Laat dezen mensch nu vrij in vrede gaan,
En alles is dan uit en is gedaan !
HANAN.

Zóó luidt de leering van dien Galileër :
Het zijn de priesters die de slechten zijn
« Hij gaat op Jezus af. Er heerscht een groote stilte
Ik bezweer u bij den levenden God, dat gij ons
zegt, of gij zijt de Christus, de Zoon van God.
« Stilte...Plechtigoogenblik.Na eene lange poos, Jezus:
Gij hebt gezegd!
« Hanan verscheurt zijn opperkleed. De Joden slaken
kreten en maken gebaren of er gloeiend lood op hen nederdruppelde », en de hoogepriester gaat voort :
Dit woord spat op mijn priesterkleeren en
Ontheiligd is mijn rok! Gij hebt nu zijn
Godslaste ri ngen zelf gehoord !... (Bl. xiii

Voor de ïoden is er nu, Pilatus,
Geen uitweg meer. Wij moeten nu aanbidden
Dien man ofwel hem dooden naar ons Wet (Bl.
...

112)

Dan, zich keerend tot Jezus :

Uw antwoord luidt niet helder en niet vrank,
Ontwijkend half an toch bevestigend!
Vraagt gij eerbiedenis van ons? Ofwel
Eischt gij aanbidding af als voor God zelven ?
Zijt gij de zoon van eenen timmerman
Of zijn we mis : zijt gij de zoon van God?
Hadt gij een voorbestaan bij Hein, hierboven?
Of zijt ge de A lgeest van het Opperwezen ?...
. . . . . . . . . Dan zijt ge Jahwe zelf,
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Die aarde en heinel hebt geschapen ?...
. . . . . . . . . Doe dan als God!
Neen, doe zooveel maar als profeet Yesdja
Voor vorst Hiskia !
Zie! de Zonnewijzer
Staat daar! Laat nu de schaduw van de graden
Tien graden keeren achterwaarts ! En wij
Gelooven en aanbidden u!
Al de blikken der Joden op den Zonnewijzer. Groote
stilte.
« Welnu ? » vraagt Hanan. Dan op eens « van zijne
gewilde kalmte plots uitbarstend » :
O Lasteraar! o Goddelooze schurk!
Een sterflijk mnensch die durft zich God te heeten!
Wij zullen toonen dat gij sterfijk zijt,
En nog vandaag !
« Geweldige kreten » weerklinken
Kruis hem! Kruis hem!
En Nicodemus geeft het slotwoord :
0 volk!
Gij kunt nun DENKER dooden, maar dan eerst
Geeft ook zin dood het leven den gedachten ! (BI. i r3-rr4;

Het is overbodig den lezer te waarschuwen dat heel dit
tooneel een verdichtsel is van Verhuist, en dat, behalve den
kreet « Kruisig hem )) geen enkel woord daarvan in 't Evangelie te lezen staat.
Nu, ik vraag : wie dat hoort of ziet, en van niets anders
weet, moet en zal hij niet besluiten : «Jezus is maar een
sterflijk mensch; een denker. Hij noemt zich den ((Zoon
van God », maar wellicht overdrachtelijk. En wat hij er
zelf ook over denke, de ware zoon van God is hij toch niet.»

5de Bedrijf : Golgotha.
Jezus gaat gekruisigd worden.
In de raadzaal van het Sanhedrin, waaruit men de
straat en den Calvarieberg kan zien, ontmoeten zich Kajafas
en Hanan. Zij verheugen zich over hunne zegepraal.
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Kajafas gaat weg. Daar komt Nicodemus aan, en Hanan grijnst :

Uw Jezus, Rabbi, zal ons niet meer deren
In d'ijzren slaap des doods.
Maar Nicodemus antwoordt
Dit zal de toekomst leeren.•.
'k Wil Jezus zien in 't opperst uur...
Ik wensch
Te zien of hij zich zelf getrouw blijft, want wij erven
Zijn leering, Hanan, zoo die man nu weet te sterven. (B1. 121)
Men hoort geroep buiten.
— « Daar komt hij aan », gilt Nicodemus, en Hanan
schuift de gordijn weg, zeggende:
Nu Rabbi, hoor!
En zie het volk!
En, met beiden, zien wij op den achtergrond, op de
straat, eerst eene « wachtende, rumoerige en vroolijke menigte, die den kruisstoet afwacht », daarna den kruisstoet
zelven die voorbij trekt.
.

Wie denkt die gaat de menigt voor!
zegt Nicodemus. (Bl. 122)
Judas en Petrus blijven alleen op het tooneel. Zij beginnen nog eens te twisten onder malkander. Petrus verwijt
Judas dat hij den Heer geleverd heeft, en Judas verwijt
Petrus dat hij den Heer verloochend heeft. Wie kan,
vraagt hij,
Wie kan nog ooit in hem gelooven, die dat weet!
Hadt gij zijn macht gezien, gij zoudt zoo licht niet smaden
Den Christus, en de Christus om geen meid verraden!
Ik zag hem niet op Thabor in zijn zongewaad,
Toen er iets godlijks blonk en straalde uit zijn gelaat.
Gij wél! En dán hem loochnen !... Of hebt gij gelogen?
Om beterswil, uit bluf, uit vlijerij bedrogen,
Ons, zijn discipelen? (Bl. 128)
Na vruchteloos van Petrus de vergiffenis zijner zonde
te hebben afgesmeekt, vlucht de rampzalige Judas wanhopig weg.
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Petrus, nu alleen, beschouwt van verre de kruisiging.
Als hij de zon ziet verduisteren, waant hij dat het groote
uur gekomen is. Hij raast :

De heerlijkheid van Christus gloort ons tegen i
Wij gaan nu nederzitten aan zijn rechterhand
En op zijn wolkentroon rijst hij op 't Joodsche land!
0 God! waar blijft gij ?... Zie aan 't kruis den Christus hangen,
Uw Zoon ! 't is tijd voor uw mirakels !... IB1. r3r)
Dat is weer bloot verdichtsel van Verhulst.
Let nu wel op, want wij komen aan het eindtooneel,
en, indien men de strekking van het drama begrepen heeft,
dan moet men bekennen dat het, als eindtooneel, treffend
en uitstekend geslaagd is.
Vier personen staan hier tegenover malkander : Hanan,
Petrus, Cassius en Nicodemus. Overweegt deze nota van
den dichter : « Indien I Ianan hier de Israëliet is die den
Joodschen godsdienst zal getrouw blijven; Petrus, de Israëliet
die het kristendom zal gaan Prediken, is Cassius de Romein die
zijne goden ziet verdwijnen. » (Bl. 168)
Zoo! Petrus is u de Israëliet die het Christendom gaat
prediken ». In hem is dus de Kerk verpersoonlijkt.
Over Nicodemus wordt ons niets bericht, maar wij
weten genoeg dat hij Verhulst's tolk is.
Nu, terwijl Petrus opgewonden dweept
Christus gaat verschijnen

In zijne heerlijkheid! 0 menschen ziet naar mijnen
En uwen God! Hij komt!
De hemel laait en de aarde barst en God is groot.
keert Hanan weer en tiert :
Zijn schuld wat nu gebeurt!
Gevloekt die man! 't voorhangsel van den Tempel scheurt!
En Jahwee is verbolgen!
Daarop volgt Cassius. Deze spreekt het woord van den
honderdman niet uit, dat in het Evangelie geboekt staat
(Matth. : 27, 54, Marc. : 15, 39) : « Waarlijk die mensch
was de Zoon van God »; maar wel :

De groote Pan is dood!
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Eindelijk treedt Nicodemus op.
— Wat tijding? vraagt Petrus.
— 't Is volbracht!
— De Heer?
— De Heer is dood!
« Triomf van Hanan en verstomming van Petrus, die niets

meer begrij¢t. n
M

De Heer is dood, waarlijk dood, dood voor altijd: daar loopt
wel heel het drama op uit. Want van Jezus' verrijzenis, die hij
zoo plechtig verscheidene malen voorzegde, en waarop hij
zich beriep als op het groot bewijs zijner godheid, daarvan
werd nergens gewaagd en hebben we niets vernomen.
En toch, met Jezus is het daarmee niet uit, zelfs volgens Verhulst.
Trouwens, bij monde van Nicodemus heeft de schrijver
ons gezegd : « Men kan den denker dooden, maar dan eerst
geeft ook zijn dood het leven den gedachten)); en in den
Proloog, sprekende tot Burgemeester Jan van Rijswijck,
zingt hij zelve :
Zoo vaak dacht ik aan U terwijl ik « Jezus» dichtte.
In het oprecht en rein geluk van scheppen, richtte
Mijn geest zich liefst naar U. 't Was of ik schreef voor U
Alleen, en wist hoe gij het wenschen zoudt. . . .
. . . . . . Gij leert voor beetren oogst ontginnen
Wat braak nog ligt. En 't blijkt : de zielen klaren op
En dageraden gloren op der bergen top.
Wat zijn dat voor dageraden ?
Wellicht gaat zuiver klimmen in den roem der landen
't Miskende Nazareth. Wij reiken vloke handen
En nappen uit naar 't water van zijn Bloemenbron,
Die zielen laaft met ideaal. Waar eens de zon
Van meerder goedheid, breeder denken is verrezen,
Daar moet ook in 't verschiet nog heil te vinden wezen
En DAAROM hoop ik dat het is een goede daad
DIT Christi spel waarvoor de scherm nu opengaat.
Dus, tot hiertoe was Nazareth « miskend », maar nu
gaat men het beter kennen; en dat beter kennen, dat weder-
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keeren tot de ware leer van ((den Nazarener », zal een
nieuwe dageraad zijn van «meerder goedheid)) en ((breeder denken »; en daartoe zal « dit Christi spel » helpen, en
« daarom is het een goede daad n.
Door wie werd Nazareth miskend?
Wel, klaarblijkend, door de Kerk. Deze immers heeft
na Petrus, het Christendom gepredikt en predikt het nog, en,
als Petrus, heeft zij Jezus' leer heel en al verkeerd verstaan.
Dus, zooals weleer Jezus tegen de Sanhedrieten opgestaan is om den godsdienst te zuiveren van de enge begrippen en de bijgeloovige voorschriften waarmee zij hem
vervalschten; zoo moet nu nog gedaan worden tegen de
priesters die hetzelfde verderfelijk werk, op eene andere
wijze, opnieuw begonnen hebben en voortzetten.
Dat is « het heil dat nog te vinden is in het verschiet,
ginds te Nazareth, waar eens de zon van meerder goedheid,
breeder denken is verrezen u !
Dit is de logische gevolgtrekking van al het voorgaande.
Die gedachte is Verhuist nog bij Renan gaan halen :
«11 faudra plus de dix-huit cents ans pour que le sang qu'il
(Jesus) va verser porte ses fruits (Bl. 412). Si, an lieu de poursuivre les Juifs d'une haine aveugle, le christianisme eut aboli
le régime qui tua son fondateur, combien it eüt été plus conséquent, combien it efit mieux mérité du genre humain! (Bl. 413).
Si ce grand maitre revenait, oü croyez-vous qu'il reconnaitrait la
vraie postérité de la troupe aimable et fidèle qui l'entourait sur
le bord du lac de Génésareth? Serait -ce parmi les défenseurs de
symboles qu'il ne connaissait pas, dans une église officielle qui
favorise tout ce qu'i1 a combattu, parmi les partisans d'idées
vieillies associant sa cause à leurs intérêts et à leurs passions?
Non; ce serait parmi nous, qui aimons la vérité, le progrès, la
liberté...
Considé?ez l'horizon ; opa v sent J oindre une aurore, la délivrance par la résignation, ]e travail, la bonté, le soutien réciproque; la délivrance par la science, qui, pénétrant les lois de
1'humanité et assujettissant de plus en plus is matière, fondera
la dignité de tous les hommes et la vraie liberté. Préparons, en
faisant chacun notre devoir, ce paradis de l'avenir. (49e Edition
populaire. 1893. Avertisseinent. Bi. X en XI)
« La troupe aimable et fidèle » is «een gemelijke bent))

geworden, maar dit is bijzaak.
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Waarlijk de lucht die men bij heel die vertooning inademt, is herwaarts uit Frankrijk overgewaaid!

Welk moet de beoordeeling zijn van ieder waar Christen
mensch die eenigszins het Evangelie kent, en die Jezus de
Nazarener heeft gelezen?
Hij herinnere zich het antwoord op de vraag van
den Catechismus : « In wat manier geschiedt blasphemie? »
— « Als men iets loochent dat God toekomt.))
En daar Jezus God is, en Verhulst's drama dit loochent,
zal hij besluiten : Dit drama is eene schromelijke godslastering. Wie uitroept dat de Godmensch een groot mensch is, maar
te gelijk heimelijk fluistert dat hij geen God is, die hoont en
beleedigt den Godmensch en wel zonder Vlaamsche rond
hij geeft hem den Judaskus om hem over-borstighed,wan
te leveren aan zijne ergste vijanden, de Godloochenaars.
Niet minder ergerlijk is de manier waarop de dichter
met het Evangelie omspringt.
De Keurraad die Verhulst's werk bekroonde, zegt in
zijn verslag: ((De schrijver heeft de bronnen met de grootste
zorg bestudeerd. »
Bestudeerd? 't is mogelijk. Begrepen? is iets anders.
De bronnen door Verhuist in zijne nota's aangeduid
zijn de Bijbel, vooral de Evangeliën, Plutarchus, Dr Sepp,
P. Didon en Renan. Deze laatste is zijn ware ingever geweest. Zooals een bevoegde kunstrechter me schreef
« Renan in verzen », dus moet het stuk bestempeld worden.
Het Evangelie wordt bijna onophoudelijk aangehaald,
maar hoe?
Laten wij niet spreken van de teksten die geheel verkeerd begrepen en verstaan zijn. Over 't algemeen zijn al
de uittreksels uit het heilig boek vervalscht, doordat het
wezenlijke van het Evangelie weggelaten, en openlijk of
bedektelijk verworpen wordt.
Trouwens, schrapt uit het gewijde verhaal het bovennatuurlijke en de mirakelen : wat blijft er dan nog over?
Dat heeft Verhuist gedaan.
Tot welken uitslag is hij daarmee gekomen?

« JEZUS DE NAZARENER ii?

I43

Hij heeft een Portret geschilderd, dat het merk draagt
van een ongewoon talent, maar waarvan de gelijkenis met den
afgebeelden persoon geheel en al ontbreekt; en voor een portret is
die gelijkenis zoo noodzakelijk, dat zonder haar het geheel
mislukt moet heeten.
Wanneer men Verhuist's schepping ernstig beschouwt,
dan kan men slechts met spijt uitroepen : a Neen! dat is
Jezus niet! Zijn meest eigene en onontbeerlijke karaktertrek
— de godheid — missen wij hier. Hij is onherkenbaar! »
En daarom, hoe groot de kunst van Verhuist ook zij,
maakt het lezen van zijn werk op den geest en op het hart
een onzeglijk pijnlijken indruk. Van het begin tot het einde
bewondert men den dichter, die met een rijken beelden -,
woorden- en klankenschat zijne gedachten heerlijk weet te
vertolken; maar tevens, en altijd meer, komt de valschheid
dier gedachten aan het licht; en daarom, hoe schooner de
vorm, des te aanstootelijker wordt het geheel.
Van dit drama heeft dichter De Koninck geschreven,
dat het « eene giftslang is verborgen onder haar schemerend
goochelkleed », en dat « het in de Geschiedenis der Vlaamsche Letteren zal gebrandmerkt blijven als een godlasterende, verraderlijke aanslag tegen het geloof en de godsdienstige overtuiging van ons volk. »
Helaas ! objectief gesproken en afgezien van Verhuist's
inzicht dat ik niet ken, is dit louter waarheid.
Ik heb gezegd dat »zus de Nazarener « Renan in verzen » is, met dit verschil echter dat de fransche, lichtzinnige
en wufte geloofsverzaker veel minder gevaarlijk is.
Juist omdat zijne Vie de fésus onder een wetenschappelijk tintje hare logens tracht te verbergen, leest men dit boek
niet zonder ieder voorstel er van te wikken en te wegen. Zoo
ontdekt men weldra hoe gebrekkig de redeneering, hoe
nietig de bewijzen zijn.
Maar bij het lezen van »zus de Nazarener, wordt de
aandacht geboeid, verrukt, meegesleept door de schoonheid
van het dichterlijke hulsel der gedachten, en zoo dringen
onbemerkt de verkeerde begrippen in den geest. Zoo kwam
het dat sommige geloovigen, die de vertooning bijwoonden,
het stuk onberispelijk en zelfs stichtend vonden!!! Zij hadden het vergif ingezwolgen zonder het gewaar te worden!
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Zoo iets is echter niet te vreezen bij iemand die het
Evangelie te goeder trouw en ernstig bestudeerd heeft. Die
laat zich niet bedriegen en ziet spoedig in waar men hem
henen leidt.
Ongelukkiglijk, ((het Boek der boeken » wordt niet genoeg gelezen, misschien wel omdat wij de gewenschte vertaling missen : eene vertaling die voor het volk, voor ons volk
geschreven is.
Wie deze taak naar behooren weet te verrichten, zal
onze nationale Letteren met een schat verrijken, en tevens
zijn geloovige taalgenooten uitrusten met een wapen dat zij
thans min dan ooit kunnen missen. Wij mogen het ons niet
ontveinzen : het rationalisme poogt in den geest van het
door en door christelijk Vlaamsche volk binnen te sluipen,
om er het geloof en den godsdienstzin, dit kostbaar erfdeel
onzer vaderen, te rooven.
J. VEREST S. J.
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Hij woonde op 't achterkamerke der hoogste verdieping,
in den roezemoes van 't werkvolk dat gewoon -doenend om
hein leefde in onverschillig weten zijner tegenwoordigheid.
Ze kenden hem allen, den ouwen met zijnen slipfrak en te
korte broek, waaruit de verstelde schoenen breed zwartten,
en den grauwbruinen hoed, sinds jaren uit de mode. Allen
waren gewoon aan de ietwat gebogene figuur van Dree
viool, en hij kon rustig voorderen door het hommelnest
joelende kinders waar anderen heel wat zouden geleden
hebben.
Door 't Benige venster zijner kluize zag hij voor zich de
hooge, grove muur van 't stapelhuis opdrummen, langs
wier logge steenmassa de gootbuis omlage steilde. Hol
kuilde de diepte der achterplaats, waar vischmanden en
vuilnisemmers brak geurden in duffige zonnebroeiïng. Maar
heel aan 't einde verwijdde zijn zien over de karteling der
daken, en had hij het vrije luchtgehuif, meest gegroezeld
door vuilgrauwe smoorkrulling der fabrieken, maar ook
soms, en bijzonder 's avonds, heel zuiver, glansgladdend
fijn, spiegelblauw liet donzige bewatting van verig vervezelende wolkjes.
En zijn Benig genoegen was 't kweeken van drij potjes
geraniums op den vensterrichel. Daar kon hij 's morgens
aan frutselen en peuteren, dat hij soms spoeden moest om
ten negen uren op het burcel te zijn, waar hij boodschapper was.
Dan dreven de uren grijs-eentonig voort wijl hij haas
stad, straat in en uit, tot het-tigdeor ,t
noende. Schuw gleed hij door de krioelende woeling der
luidruchtige menigte waarin hij met zijne onopgemerkte
sjovelheid heel verloren ging, bedeesd wijkend als hij soms
ruw werd verdrongen, of rasser voorderend wat hij kon als
r
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soms een bengel met rotte vruchten of paardendrek naai
zijnen breedgeranden deukhoed wierp. En 't was hem eene
ruime verlichting als de ronde geeindigd was en hij naar
huis kon, naar 't dampige kamerke waar hij weer alleenen
zou, vèr van die wemeling die hem overdoffelde, die zijne
oude borste benauwde met het vol-uitgolvende frissche van
jong-krachtig leven.
's Namiddags moest hij dan gewoonlijk nog eens even
komen zien op het bureel, en was dan rond vier uren vrij.
Dan begon voor hem eerst het recht genoegelijke van den
dag. Als gij dan eenzaamde boven, haalde hij uit de verveboze, lang- smalle kasse de oude viool, en, tegen 't venster
leunend, speelde hij.
Vage en zacht, heel vage en zacht. Het was meest een
doelloos glijden van snaren op snaren, stille drooming
van klank die bleek-geluidend dreef in de grijze stilte van
't enge vertrekje. Uit de diepe diepte roezemoesde wel
grauwe stemmenmengeling warrelig omhooge, maar 't was
zoo verre, zoo laag, dat het de stilte en de ruste daar bij
hem nog innigde, en dat hij vredig droomen kon op 't
week-trillende zingen van 't onvaste spel.
En dat was hem zoo goed, zoo goed. Zoo heel alleen,
heel alleen daar, met dat oude ding dat hij zoowel kende,
en dat hém zoowel kende, met die arme meubelkens die zoo
stemmig-vriendelijk daar stonden langs grauw-gewitten
muur, met in die roode potjes aan 't venster de rillige
plantjes, die even verwiegelend schudden en labberden met
halfontplooide bladerkens, zoo fijnkreukig gepind. Dan
dreef hij onbewust met de deinende dobbering van halve
tonen naar vage sfeeren van ver verwijderd schoon, heel
vreemd - onduidelijk, maar waarin hij vergat die eeuwige
sleurdoening der grauw-grijze dagen, waarin hij vergat de
norsche patroon en de winderig pronkende klerken, waarin
hij vergat de omringende grofheid van menschen, wél goed
en oprecht, maar toch brut en onbeholpen, druischend ruw
met hunne plompe zegging en breed- luiden schetterlach
tegen zijne schuwe, wegkrimpende nature, tegen zijn ontwikkeld, dieper voelen. En heel de woeling, en heel de
koortsige werking der stad vernevelde dan wazig in vredige
daling van traag neerschemerend avonden, wijl hij hoorde
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dat zoete zingen, zoo zalig, dicht bij hein, luisterend met al
het innige begrijpen zijner herlevende, weeke ziele naar
wat daar muziekte, onbewust dat hij 't zélf was die 't liederen deed, heel vervreemd van zich-zelven, van zijne arme
kleinheid, van de poverhe''i van zijn bestaan, van 't morgen
dat toch met iedere oogenblik van streelend geluk weer gewoon doenend naderde.
Dan weefde de zwarting beur vlottend rouwgesluier
dichter en dichter om hein zonder dat hij merkte. 0 dat
teedere roepen uit liet verledene, (lat zingen lievender stemmen, dat suizende zuchten van zacht verdeinende borste
in ruste, dat verzaligend hoorgin der schreiende en klagende
en troostende gedachten die nu weer herleefde in overweldigde borste, die nu weer werden uit de overruwing van 't
banale, onbegrijpende leven, die nu weer weenden in hem
de groote smart van 't weeïg herinneren, die nu weer
hemelfluisterden de vreemd -opsidderende zieleweelde van
lang, lang geleden, bevende ritseling van nachtdonkere
boschjes bij 't even ribbelen van vagen wind, ver-gehoorde
krieping van korzelige kiezels bij 't zachte treden door
schemer- duistere lanen, ver, heel verre verlijnend in wou
geheimzinnig, o zoo vreemd -geheimzinnig.
-denipt,
Dan vertraagde stil de op en neergaande arm, en
beeldde hij naast het kleine venster. En in de dijzige zwartheid van neergegroezelden nacht bleven dan nog lichten
de laatste vervagende tonen van 't onbewuste spel, en hij
zag dan door de grauwheid uit verten van rozige lichting
de bleek-blauwe, svelte gedaante langzaam duidelijken, en
nader vlotten, nader, en glijden voorbij zijne starende
oogen waarlangs hij gretig dronk die heerlijke vergelukking
van 't wonder opschoonende lieve. En glinsterende blikken
blonken in de zijne, en week- plooiende vrouwenlippen
lachten zoo lief, zoo zalig, zoo belovend lief, en zoete bekende stemme fluisterde heel dichtbij zoo teeder, een rillend
gelispel van woordjes, brozig, o zoo brozig fijn, en week, o
zoo teer buigend week, en zoo schoon, zoo streelend, zoo
bedwelmend schoon...
Cécile, murmelde hij biddend. Cécile.
En armenreikend wilde hij naderen nog, en omvouwen
die tengere gestalte, en halen naar zijne hijgende borste dat
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verengelde vrouwenhoofd. Maar met de willing van 't werkelijke brutte dan plots weer voor hem het ruwe gewoon, het
harde, koude ware, en dan zag hij zich weer alleen, alleen
in de donkerte van norschen nacht. Dan knakte hij ontkracht
neer, en schreide, schreide...
Of soms zat hij uur aan ure bij 't venster, en staarde
doelloos naar buiten, naar ginder heel wijd, voorbij de
grauwe muring van 't log opmassende pakhuis, over de
onregelmatige hobbeling der daken en schouwen, waar de
lucht breedde en wijdde, zoo groot, zoo mateloos breedde
en wijdde, met ginder heel in de verte de uitfijnende tering
van de kathedraal, donker lijnend op teer-lichte luchte.
Dan zag hij hoe 't zonnegouden trage verkromp over de
nokken, hoe de glanzende luchte flauw vermatte tot rustig
peinzend geblauw, en lichtvervezelende wolkjesruivingen
ribbelend verrulden achter de grenslijning waar de huiving
kromde op de huizenmassa. De zakkende zonne, verborgen
achter 't gemuurte der ver-uitpleinende stad, bebloedde nog
diepdonker met brekend lichtgestraal de wijdwelvende
transing, en roodde glimmend op scheef hellende schouwen
en ruwe achtergevels. En ze daalde, en ze daalde, en 't
bloeden vervloeide in vage aanvlottende schemering. Oranjerig vergeelde dan 't gehemel, breede veging van vale
kleure die langzaam verbleekend uitwischte in groenig gewaas, en dan verdonkerde tot grauwig bruin, dat langzaam
somberde tot blijvende duistering.
Dan pimpte een puntje door de gladde eenheid, een
fijn, fijn tikkeltje. Dan weer weg, onvolgbaar. En 't lichte
wéér eens, langer, dook, en sprietelde dan terug, heller, wemelend onzeker. En dan klaarde het eindelijk blinkend uit,
rustig glinsterend lichtje in vredige paarsing van avond
lonkend naar zijn zien dat zoo strakte omhooge.-luchte,if
En ginder trilde ook een, en duidelijkte, en glom. En verder
nog een, en nog, en nog... 0, hoevele, hoevele. Ze kwamen
allen weer als de vorige avonden, allen weer, en ze zagen
weer zoo vriendelijk naar hem, of ze hem kenden. Kleine
pimpeloogjes van lieve kinders wier welgeweten blonde
krullebollekens verdoken bleven achter 't geblauw, en wier
glinsterende pupillen alleen blonken door 't peinzende
duister. En ginder boven de karteling der zwart-oploggende
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huizen hong dan de mane met altijd dat zelfde oud -gerimpeld gezicht, zoo goedig-groot en zoo rustig-stil, met
altijd dezelfde o- monding, of ze gedurig verwonderde over
log- slapende aarde.
Zoo vloden de dagen, zoo gleden de weken trage een
werktuigelijk naderen en worden en verdwijnen der-tonig
wisselende getijden ; zoo dreef hij door 't joelige leven der
groote stad, droppel onopgemerkt in krioelende menschengolving. 's Winters met de octaven der broederschappen in
de verschillende kerken speelde hij viool, oud -bekende als
hij was sinds jaren bij alle kapelmeesters, die den Dree
gaarne mochten, den ouwen Dree met zijn ietwat bevend
en droomerig spel. En (lat hielp hem de barre maanden
doorsukkelen, hoewel hij 't nog goed moest uitsnipperen om
rond te komen.
Maar zijn goude tijd was de Mei, de jong - opfleurende,
lentezoele Mei, maand-lange dagenreekse van loven in alle
kerken. Dan was er niet één avond of hij moest hier of daar
spelen. 's Zondags en Donderdags in de Hoofdkerk, 's Maandags in St-Andreas, 's Dinsdags bij de Paters, 's Woensdags
en 's Zaterdags in 't Hopland, 's Vrijdags in St-Paulus.
't Was een ware herleving, eene opwekking na langen dooden winter, een geregeld volgen van dagen met vredige
innigheid der avonden heel kunst -in-liefde.
Het was hem zoo'n heerlijk genot dat meeleven in die
wereld van licht en bloemen en wierookgeur en orgel
olie avonden van extaze die hem-dreunstmgli,
voerden buiten zijn gewoon poverig bestaan, en hem tooverden in verten van glans en kleuren zoo schoon en zoo
lief dat hij, telkens de laatste, onwillig heenging als de
lichten reeds waren gedoofd.
0, die beelden der lieve vrouwe, zoo heel gratie en zoo
heel teer-vrouwelijk, midden die bloemenpracht, midden die
vele, vele roze vlamkens opovalend aan witte kaarsstengels,
fijn, wiegelend weg en weere op 't deinen der muziek, die
goud- ommantelde priesters voor 't tabernakel waar, onder
de zware koningskrone, de remonstrans vonkelde, met midden de tintelende, pinkelende flikkeringen de witte hostieronding, vreemd -wonder oog, roereloos starend over de
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buigende hoofdenmassa der honderden die daar knielden.
Dan voelde hij zijn oud en toch altijd jong geloof, dan
voelde hij zijn godsdienst weer opkrachten met hernieuwde
lentefleuring in zijn moewe harte, en dan voelde hij 't in zijne
verkrompene borste weer opdringen zoo zoet en zoo zalig,
hemelweelde van liefde die hij vrij mocht laten golven, vrij,
zonder dat hij moest angsten of ze soms niet ruw zou gestuit
worden, als de andere. En dan kon hij spelen, dan kon hij
spelen! Dan herkregen zijne ietwat bevende handen weer
vastheid van greep en streek, en, even hellend met het
hoofd, luisterend verrukt naar wat hij zingen hoorde in
eigen spel, liet hij de dun- trillende klanken liederen door
de hooggewelfde ruimte, waar 't zoo stille was, zoo stille,
of alles nu roereloosde bij 't zinderen dier week- buigende
tonen, en zelfs de speelsche vlamkens puntig opfijnden zonder te verwiegen aan dunne topping. Wat was het schoon,
zielschoon, hemelschoon. Hoe 't bad, innig en roerend, hoe
't smeekte,droeve en smartend, hoe 't dankte, vroom en blije,
hoe 't juichte. jubelend al hooger, zangen van stemmen die
weenden of baden hun lijden en lieven op rythme van
hartengetokkel. Hoe 't stille, als schroome voor 't worden,
werd, heel teer en schuchter, en dan opleefde, en dan machtigde, en dan drong naar hoogten waar 't bijna onvolgbaar
zweven bleef in etherische kringen van geluid, en dan trage
weer daalde, en zwakte, en snikte, en stierf in zucht die
lange nog suisde na 't bleeke verschemeren der laatste
geluiden.
Dan was het hem na 't spel of ginder, heel wijd, in 't
diepe koor waar 't outer prachtigde, de lieve vrouwe zoet lachend staarde naar hem, zoo lieve lachte naar hem, teer,
zoo vrouwelijk teer, of ze nog luisterde, handenvouwend,
naar wat hij voor haar gebeden had, en of ze nu van midden die bloemtuiling zou komen, zwevend naar hem op
verig verruivende wolkjes wierook, en dan nijgen zou naar
hem, moederlijk. Dan was het hem of al die lichten oogjes,
kinderoogjes, englenoogjes waren, heel fijn - blinkende pupillen die lonkten daar zijne betraande oogen, en of de
witte ronding die naar starde in 't onrustig flonkerwemelen
der juweelen goed - genadig zag naar hem, den arme, den
oude, van wien niemand hield.
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En dan die klaar - kristalla zanging der koralen,bijzonder
van Fonske die in de hoofdkerk en in 't Hopland zong, o
dat was hein een genot, een zalig welzijn dat biddend te
begeleiden. Wat kon die bleeke, magere jongen met zijne
groote droomoogen en zijn ietwat krullend haar, wat kon hij
roerend zingen die heerlijke motetten der groote meesters.
O dat Panis Angelicus van Michelot, die weekdeinende
aanroeping weerhouden door oppersten eerbied, drijvend
tusschen aarde en hemel op stroom van wazige extaze, golvend soms op, trillend, dalend dan weer, aanbiddend in vernederen, en dan, onweerhoudbaar brekend de knelling van
't menschelijke, hoog stijgend in uitfijnend opspiralen naar 't
hoogste, het heerlijkste, de al-liefde : God!
Of die Ave Maria van Preyer. Dat innige lievende aan
fijne, bevende kinderstemme, en dat biddend-roepnd
herhalen van 't koor, zacht, heel zacht, uit de diepten der
werelddalen naar de hemeling waar ze glom in aureool van
goedheid, de goede. En, na 't verdeinen der koring weer
het hooger juichen van den kleine wiens kristallen liederen
zoo harmonisch verweefde in 't weekbuigende van zijn bezield spelen. En dat immer herhalen van 't koor op stijgen den en dalenden rythmus, blije of droeve, al het verlangen
en al het wee trillend in de tonen die tranend de ruimte
doorbeefden naar haar die 't zoete lachend hoorde, ginder.
't Was een immer herkeerend smeeken,een steeds hernieuwd
bidden, teer beschroomd, of de ziele niet scheiden kon van
't schoone dat dat daar luisterde, tot alles, alles, en snarenspel en orgelgedreunen en kinderstemme en mannenzang
nog eens steeg, steeg in de hoogten waar 't dreeg dat alles
breken zou, en dan eindigde in bleek verruischend snikken
om 't zalige voorbije...
Dan waren de anderen reeds lange heen als hij nog
droomde op 't hoogzaal, starend in de ruimte zonder
te zien hoe de vele wiggelende lichtjes werden gedoofd,
eene voor eene, allen die wemelden om 't getroonte der
lieve vrouwe die hij. daar vage zag deinzen in traag winnend
geduister. En 't harde schokgeklop van den koster alleen
schrikte hem op uit dat droomerig vlotten van zijn denken,
en schuw sukkelde hij dan de trappen af, buiten.

152

BALLAST

Nu was weer na 't droeve buien der nevelige Aprildagen de Mei geblauwd aan heldere luchte, en 't was nu
zoo licht en zoo luchtig en frisch met die wellige wuiving
van weeken lentewind, zoo zacht en zoo zoel na 't sture
stormige waaien. De zonne verdronk niet meer in waterige
lagen, ze deinsde niet meer, even ziekelijk zilverend, heel
mat, achter de smoezelige dampen, om dan te duiken in 't
grauwe waaruit ze nimmer werd. Nu rondde ze blank -fijn
op 't zuivere gehemel, nóg niet schel - glariënd, nóg niet
vurig zinderend, maar lachte toch vrij en klare omlage, en
heure tinteling pimpelde op de nog bladerlooze plantjes die
hij op den vensterrichel had geplaatst, en ze schemelwemelde in de groenige ruitjes. en ze priemde binnen en
gleed langs den grauw - witten muur, vèr uitlengend op den
bezanden vloer de groote vlekken klaarte, en in heure stille
blanking wriemelde een wereld fijn-fijne stofjes met glim merende trillering, of 't waren al zilvere en goude.
En mét de Mei was ook eene heel nieuwe schoonheid
gebloemd in 't dorre van zijn nooit afwisselend bestaan, een
wonder -lieve schoonheid die wazig wit dreef langs de stoere
luchte zijner werktuigelijk schuivende dagen.
En nu 't reeds acht dagen lachte voor zijn verrukt
staren kon hij 't nog nauw gewennen, en was 't hem of dat
te groot, te veel zou zijn voor 't altijd zoo alleene, zoo verwaarloosde hart, of 't breken zou door al het innige lieve
dat hij nu vloedend voelde opdringen. Maar toch, als hij
peinsde aan de mogelijkheid dat het weer verdwijnen kon,
dat liet weer weg zou gaan als 't andere zonder ooit weer te
komen, huiverde het magere lijf onder 't sjovele kleedsel, en
schrikte zijn denken dat het weer worden zou als vroeger,
koud, gewoon, eenzaam koud, eenzaam gewoon.
Als hij nu 's avonds alleende in 't donkere, en droom oogde door 't kleine venster naar 't lapje paarsblauwe daarboven, dreef alles weer voor hem, klaarlichtend in 't duistere
met al het zoete lieve van 't gebeurde en al het zachte rozen
van wat nog worden zou.
Hij wist het nog heel fijn. 's Middags was hij bezig aan
de potjes, toen hij schrok. 't Deurken werd geopend, bij
hem waar nooit iemand kwam.
En dan stond voor hem dat kleine blondje, dat lieve

BALLAST

153

kleine blondje met rozig gezichtje en teer-blauwe oogjes
die heel verrast staarden rond en dan naar hem, 't blondje
met dat fijne bloemenmondje halfgeopend in verwarde beteutering.
— « Wat zoudt ge gaarne. Mieke ?... »
— « Moeder, » zei ze, en 't was of ze schreien wilde...
« Moe... »
— « Kom, kom, niet grijzen. Moet ge hier zijn, lieveke? »
Ze knikte snokkend.
En toen viel 't hem in dat er nieuwe huurders waren
op 't tweede. Mogelijk...
— « Kom, we gaan naar moeder. Hoe heet ge, lieveke?»
— « Line. » En 't betrokken gezichtje klaarde.
— « Kom, » en hij bukte. « Ge zijt toch niet bang van
me, Lineke?
– « Neen, » lachte ze, en rondde heure armkens om
zijnen hals nu hij ze opnam en traag naar beneden sukkelde.
En nu hij voelde om zijn oude hoofd die weeke donzige drukking, nu hij voelde op zijne gerimpelde wange
dat fijn - gladde gezichtje in vleiende rust, nu was 't hem
zoo wonder, zoo vreemd, of hij weer verjongde, of hij weer
herleefde zijne lang-voorbije jeugd, of weer die sterke kracht
van vroeger optrilde in zijn gebogene lijf. Nooit had hij 't
gevoeld, nooit was hij bewust geweest dat er iets zoo goeds,
zoo teeders kon zijn in die eenvoudige omarming van kind,
hij die ze wél liefde met de innigheid van 't eenzame harte,
maar nooit mocht omarmen, nooit had gedragen, nooit had
gekust. Hij liefde ze wel, o, hij liefde ze zóó dat hij soms
de kleinen bleef nastaren, in schijn onverschillig, maar
innerlijk zoo gedreven dat hij geweldig moest indruischen
tegen de werking die hem dringen wilde naar hen, naar die
blondjes en die bruintjes wier gichelende lachjes zoo heerlijk misziekten in zijn hooren, heerlijker dan 't schoonste dat
hij spelen kon. Hij liefde ze wel, o hij liefde ze zóó dat hij
na zulke storming van teederheid uren snikte, alleen op 't
kamerke, voelend zoo eindeloos groot de kracht die in hem
woelde en wrong om uiting en verspreiden, en die hij niet
kon geven aan anderen, die hij moest beknellen in dat arme
harte door niemand gekend, door niemand geliefd, waar
allen voorbijgingen zonder dat één ooit dacht te naderen
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en hem ook te zeggen de stil-zoete woorden die de vreemde
schoonheid zijner ziele zou doen opbloeien in vele, vele
bloemen.
't Rustte zoo vertrouwend op zijn arm, vredig, zoo
zwaar, en 't lachte zoo lieve in zijn blikken dat hij even stil
hield en bewusteloos dronk met gretig staren dat heldere
lichte in zijne oude, avonddonkere oogen. Blauw, teer-wazig blauw, fijn kristallig doorschijnend, en dat glinsterende
git pupillend in die hemelkleuring ; en alles drijvend in
vochtige verweeking die bij elk bewegen blonk als 't ionkelen der sterren, diep in 't duistere, vér.
Hij duizelde... God!
't Geschetter van gemeene stemmen rumoerde naar
boven, en, angstig bedwingend dat groote ontroeren of hij
misdeed, daalde hij voort.
— « Moeder... u
— « Wat is dat... Line?... Hoe...
En 't kind snel nemend. oogde de vrouw vragend naar
den oude.
— « Ze kwam boven, madame... Ze was verloren in
den bouw. »
— « Zoo?... Ja, die eerste dagen... Dank u wel, baaske.»
Even zag hij nog hoe Line lief naar hem lachte. Dan
knapte de deur.
En sinds dien dag was 't leven hem zoo nieuw en zoo
schoon, en waren de dagen zoo licht en zoo zonnig als
nooit, nooit te voren.
Maar 't schoonst van al waren de schemerende, langzaam verdonkerende avonduren, die hem 's morgens ver
hun herinneren aan den vorigen dag, en die-vrolijktend
hem bij 't eindigen zijner bezigheden vlug deden spoeden
naar huis. Want dan wist hij dat Lientje reeds wachtte naar
hem, en dat ze, lijk Nelia 't al menigmaal verbabbeld had,
tienmaal en meer zou gevraagd hebben of vader Dree nog
niet kwam. Als bij dan de trappen opsukkelde, hoorde hij
boven 't fijne stemmeke jubelen : « vader Dree, vader
Dree, » en ondanks de pijnende stramheid zijner beenen
haastte hij dan nog meer, tot hij 't lachend kindje drukte
op zijne moe-hijgende borst.

BALLAST

155

— « Hebt ge ooit zoon wildzang, lachte Nelia dan uit
kamer.
Ge bederft ze tot in den grond, Dree. n
de
— « Och, ze is zoo wijs, he Line, » streelde hij dan. En
wijl 't meisje hem kozend tegenaaide, moeilijkte hij gelukkig
naar boven, heerlijk voelende aanwuiven het zoete dat nu
komen zou. En hij fezelde zacht tot Line, heel zacht, kinderlijk, weer kind wordend mét het kind.
De uren die dan dreven, veel, véél te ras, waren zoo
wonder goed en nieuw, heel vergelukkiging en leven.
't Klonk zoo gul, zoo vriendelijk klaar dat snappende stemmeke in de ruimte, dat de grijzige stilte der eenzaam doordroefde jaren schrok en onrustig beefde langs de verbaasde
muren die 't nooit gehoord hadden, en na enkele dagen ver vezelend wegdreef, donker, over de dakenkarteling der
belende huizen, ruimend voor 't opgewekte tateren dat alles
vrank-nieuwsgierig beroerde. En de hoeken waarin bij 't
helste zonnelichten nog vage schaduw schemerde werden
nu ook zomerig beglansd, en waren nu zoo diep - donker niet
meer als vroeger wanneer het zwijgende avonden daarin
sloop en norsch duisterde voor zijn moedeloos staren. En
de ouwe meubelkens, ze verjongden ook. De ruwe, lompe
kasse stond nu zoo rustig- moederlijk, de stove zoo vriendelijk glimmend met geelkoperen bollekens en goedig zwarten
pot, de koperen Christus op de schouwe, 't lampeke, alles,
alles was nu zoo innig huiselijk en zoo gezellig, dat hij 't
als eene weelde over hem voelde vloeien en zich gelukkig
overdoffelen liet door die welligheid van veiligen vrede.
Hoe genoegelijk dat lieve kind zoo bij te hebben,
't zoo te zien trippelen in 't korte kleedje door de kamer, de
roode armkens duffelig rondend uit spannende mouwkens,
de losse blonde krulharen dansend bij ieder bewegen.En dan
't gesnater, 't naïve vragen waarop hij dan antwoordde
kinderlijk eenvoudig, telkens buigend naar haar, diep, dat
heure oogen tintelden in de zijne. En dan dat lachen, dat
hel-kristalle lachen, klaar door 't kamerke leuterend. Och,
't scheen of hij niet meer oud was, of hij nu eerst 't werkelijke zag der dingen, of nu de zonne eerst licht en de
duisternis eerst vrede bracht, of hij nu eerst het leven
waarlijk leefde.
Als ze dan moe gesnaterd was, vleide ze 't blonde
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kopje op zijne knie. Dan nam hij ze op den schoot, en bij 't
vensterke zittend, fluisterde hij heur vage en teere toe, vage
en teere. En hij dwong zijn gestramd peinzen weer terug
naar verre, nevelige kinderjaren, en vond hier en daar nog
een brokje der kleurige sprookjes die hij dan zoete vertelde.
Och, 't was hem dan zoo'n goedheid dat kindje te voelen,
dicht op hem, vast tegen hem aandrukkend in betrouwende
rustigheid, 't hoofdje lievend leunend op zijne oude borste,
en de kleine handjes donzig geklemd om zijne eene groote
harige. Dan kon de kleine hem zoo star bestaren, diepe,
met die lichtblauwe oogen waaruit het verwonderen stijf
strakte, die helder-klare oogen met dat vreemde schoone,
dat stil -geheimzinnige dat ze verborgen in hunne wazigheid.
't Werd hem dan soms zoo wonder, zoo zalig dat hij zweeg
zonder het te weten, en bewusteloos dronk dat lieve licht
in zijne blikken die nooit zoo'n weelde, zoo'n overvloed
hadden gekend.
Dan dommelde Line zoetjes in, en bleef de oude stil,
heel stil, niet durvende het strammende been roeren, bang
heur vredig sluimeren te storen. 't Borstje hijgde zoo zoetjes
op, neer, zachtjes, op neer, 't ademke ruiselde zoo pluiinig
uit halfgeopend mondekelkje, luchtjes, luchtjes, heel zwakjes
en luchtjes, wit.
En dan, dan vlotte zijn oude denken trage, trage weg
op stilstuwenden stroom van herinneren, en droomde hij 't
verledene, de vorige jaren weer, lang, lang geleden. Wat gedoken was in 't grauwe genevel van tijd die sinds was voorbij
gegrijsd hevelde nu weer langzaam op, en vormde weer
tot duidelijke beelding in droevige verte.
En al het wee dat hij soms in dagen en weken en
maanden van suffende onverschilligheid meende voor altijd
gezonken te zijn in 't diepe van vergeten roerde nu weer,
heftiger trillend dan voorheen. Het bewoog onrustig in de
donkere, nauwe groeve waarin hij 't gelegd had, diepe
onder de aarde; de zware steendekking werd verschoven
en nu, nu stegen ze trage op, de langbegravene lieven.Vage
schimmen over wier knokkelige lijven het vale doodenlaken
bol wapperde in de waaing die woefde uit verten van smart.
Maar hij herkende ze toch, hij herkende ze. En meer en
meer verduidelijkten ze voor zijn tranend staren, en leefden
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op, en wangen roosden onder de vergeelde sluiering, en
oogen lichtten in donkere holten, en roode lippen werden
om grijnzende monden. Nu, nu zag hij ze weer, allen weer
als vroeger, allen die hij geliefd en gestreeld en gekoesterd
had, die schoone, die toere illusies zijner vroeg neergeknakte
jeugd, van zijn ras gedord, droevig man- worden.
En wijl ze zoo gleden hem voorbij, weg in blauwe
avonddooming, vage verschimmend, en dan weer aanvlottend en drijvend weer voorbij, en zoo in stadig komen en
keeres weer alles herwekten wat voor eeuwig gestramd
scheen in 't arme doode hart, zag hij 't weer rozig lichten,
verre, en winnen, en blikkeren, en gouden. 0, dat licht,
dat wordende, dat naderende licht! Hij kende het, hij kende
het! 't Was de dag, de dag. Het werd dag!
En al de schimmen vervaagden in 't gouden van 't
nieuwe geluister. Het straalde zoo, liet straalde zoo. En
door 't gewemel van glans en tinteling werd nu een teer, een
zoet gelaat met oogen die blonken in de zijne, met lippen
die lachten naar hem, en 't was of 't hem wenkte, hem
lokte naar ginder, naar de verte, het wijde, het vrije, alleen
met haar...
— « Cécile, fluisterde hij dan, Cécile !... »
En inniger drukte hij Line aan, of hij hààr omhelsde
die hij nu zag, zoo schoon, zoo lief als hij ze nooit had aanschouwd. Maar dan ontwaakte 't kindje door 't vastere
knellen, en, verwonderd naar hem op- oogend
— « Waarom schreit ge, vader Dree? »
— « Ik ?.... Ik schrei niet, lieveke. »
— « Ja wel, vader Dree... Zie...
En heure kleine hand gleed zijig over zijne betraande
gerimpte wangen...
—ilie...»
— « 't Is niets, lieveke. u
En haar hooger tillend, boog hij 't oude hoofd aan 't
week deinende borstje.
Onbewust, als in een droom, fluisterde hij dan zachte
tot 't kindje, heel zachte en zoete van haar, van Cécile.
Hoe lief ze was, hoe goed, hoe zij was opgeglansd in zijn
eenzaam donker leven dat hij onbemerkt gesleurd had tot
dan in gewoon - draaiende doening. Hij fezelde van die
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avonden, die dagklare, zonnige avonden van innig samenzijn, snelle voorbijglijdend onder 't keuvelen over kunst en
ziel en muziek, muziek vooral waarmee ze dweepte. Hoe
na zulken dag heel de volgende week overlicht was met dat
geheimzinnige tintelen dier uren, en hoe hij 's avonds, hoe
hij 's nachts als de anderen reeds sliepen peinsde aan haar,
en in 't dijzige donkere der kleine kamer altijd vóór hem
zag heur lieve gelaat waaruit de bruine oogen hem tegen glommen, zoo zonderling. Hoe hij soms, als 't eene of andere beletsel hunne samenkomst verhinderde, moedeloos
de dagen doortreurde in hongerend verlangen naar heur
bijzijn, wars van alles wat om hein tobde in kleine doening
van 't onveranderlijke. Hoe hij 't dan soms te huis niet houden kon, en wegliep, weg, moetende luchten in 't vrije wat
zoo woelde in hem, moetende ongezien schreien in 't donker
der avondduistere stad. Hoe hij dikwijls bij huilend stormen liep door verlatene straten, wat gebogen, inwerkend
tegen het forsche gewoef, wijl de regen nijdig striemde in
in zijn mager gelaat en de arme kleeren doorweekt kleefden
op zijn koortsrillend lijf. Hoe hij dan plonselde door plassen, straat in straat uit, onwetend waarheen, alleen gedreven door 't orkanen dat opgierde in zijn harte dat hij niet
luchten kon, dat niemand begrijpen zou, dat ze zoo rustig,
zoo bekrompen waanden in den schuwen, stillen jongen.
En snikkend suisde hij dof hoe plots alles voor immer
gebroken was. Hoe vele, vele weken droeve vernevelden
zonder dat hij ze zag, zonder dat hij ze spreken kon. En
hoe hij dan toevallig vernam dat ze verloofd was... zij
— ((Vader Dree... Vader Dree! n
En 't kindje schreide ook nu de arme oude zoo heftig
snokte. 0, 't deed hem zoo'n pijn, zoo'n vliemende pijn,
dat weeïg herinneren aan 't lang voorbije, dat vage herzien
van wat even geschemerd had, heel kort, door zijn donker
bestaan. En 't was hem goed dat zoo eens te kunnen zeggen
nu., onbewust dat het kindje hem niet begreep, maar fluisterend wat hij nooit iemand vertrouwde, dat altijd onbekend
had gewoeld in de diepte van zijn weggetrokken voelen, in
die uiterlijk jarenstille poel waarop de tijd reeds wier en
kroos had gegroend, maar waaronder nog altijd het treurig
herdenken stuipte om 't vroegere. En vaster heur omar-

BALLAST

159

mende, borg hij dichter 't grijze hoofd op 't zwakke borstje
en snikte, en snikte...
« Vader I)ree... n
— « Wat is dat hier ?... Alles nog in 't donker ?... Waar
zit gijlic?... »
— « Nelia!...
IIa... Zijt ge in slaap ?... Wat is dat ?... Waarom
schreit ge, Line?... »
En nu 't meisje sprakeloos doorhokte, bibberend
— « Waarom schreit ze zoo, Dree? »
'k Weet niet, stamelde hij verward. Ik wist niet...
Waarom schreit ge Line?... Line, » boog hij vleiend, en
wischte ter sluik de tranen uit zijn dofle Dogen. tt Lientje..n
— t{ Hoe langer hoe schooner. Ge zit er mee op uw
schoot, en ze schreit, en ge weet niet waarom. Toe, mee.
Ge moest al lang slapen. »
En ruw de kleide sleurend, trok ze de deur flappend
achter hen toe.
Hij hoorde haar nog morren bij 't dalen, en het haperend schreien van 't kindje dat ze nu zeker zou slagen, de
ruwe, brutale vrouw. Angstig luisterde hij, tegen de deure
leunend. Langzaam versnikte 't stemmeke, de doffe blokkeklonseling verstommelde lager en lager, en dan werd het
weer stil, donker stil in 't groote gebouw.
Moeilijk sukkelde hij naar den stoel en zakte ontkracht
neere. En door zijn moede denken dreef nu 't onderbroken
schakelen weer voort der verledene jaren, grauwe en nevelig, somber. 't Sleuren alleen door 't onverschillige leven
waar niemand hem kende, waar niemand van hem hield,
waar niemand hem streelde of niemand hem kustte, alleen,
alleen. En dat duurde zoo jaren, jaren, en dat zou blijven
duren zoo, nog jaren, nog jaren, en niemand zou 't merken
als hij weg zou zijn, niemand...
— n Cécile... » snikte hij gebroken. « Cécile... »
Grijzig grauwde de waze avonddonkerte uit paarsende
luchte neer in drukdoorwoelde straten, en dijsde in de geulen
tusschen hoogopmurende huizen een vage vlottende schemering waarin de wemelende stalten nevelig verlijnden,
verre, onzeker. Hel -wit gloeiden de latarenlichten in glazen
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omkassing, en klaarden wijde lichtronden, zacht verschimmend, waarin de gaande en komende gedaanten plots duidelijkten en dan weer ras vervaagden in 't verdere geduister.
De persende warmte, binst den stikheeten dag gegloeid bij
fellen zonnebrand, dreef nu benauwend in stoffige straten,
drukkend de borsten beklemmend die snelle zwoegden in
dempige luchte. En alles was zoo log en zoo loom, zoo
zwoel en zoo zwaar, dat ieder bewegen afmattend hijgen
deed, en zelfs 't geklank der stemmen en 't geratel der wagens en 't getinktink der trams de puffende hitte nog
zwoeliger deden broeien.
Traag moeilijkte Dree den trap op, even rustend op
iedere verdieping, snel ademend, wijl 't krevelend zweet
dikdroppelend strielde langs zijn rimpelig gelaat. Wat
warmte... Was hij maar boven...
Waar bleef Line?... Ze stond anders toch altijd te
wachten op het portaal, en dan riep ze reeds als hij nog lage
was «Vader Dree », wijl ze 't blonde kopje tusschen de
trapleuning stak , en uit de hoogte hem toelachte. Nu
niet. Hij hoorde wel 't rumoerig twisten bij den schoenmaker
op 't eerste, en 't gillende krijschen van 't kleintje der borduurster. Maar 't lieve stemmeke hoorde hij niet, het blonde
hoofdje zag hij niet.
Nu stond hij voor de deur. Als hij eens binnen durfde...
Neen, misschien sliep ze al .'t Was zoo'n loonre, luie warmte.
Wat zouden ze zeggen... Hoe zou hij daar staan... Ze
zouden lachen...
Wijfelend voorderde hij, maar stilde in 't midden van
den trap. 't Zou zoo'n droeve avond zijn, zoo heel alleen
daarboven, zonder dat hij Line had gezien, zonder dat ze
rondgedrenteld had in 't anders zoo doode kamerke, zonder
dat ze de droeve stilte had vervroolijkt met heur gesnap,
zonder dat ze geklaferd had op zijne knie en gerust had in
zijne armen, op zijne borst. 't Zou zoo'n lange, zoo'n eenzame avond zijn, treurig...
Hij daalde en klopte, vreezend.
— « Binnen...
— « Dree, ,) zei Nelia bevreemd. « Dree?... »
— « Line,» stamelde hij verlegen. «Is Line?... Line,
Nelia? »
;
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— « Maar ze is immers bij u? »
— « Bij mij ? n
— «Wel zeker. Van daar straks. »
— Ik kom nu eerst te huis. Ik heb ze niet gezien. n
— « Hoe langer hoe schooner. Waar mag dat klein
getrek...»
Heure stemme werd dof, half schreiend, bang. Haastig
doffelde ze 't kleintje dat ze op den arm schommelde in de
wieg...
— « Ik hoorde ze nog roepen « Vader Dree» en dan is
ze weggebleven... God, och God, waar mag ze toch zijn...»
En snikkend liep ze de trappen af.
Verdwaasd stond hij daar, niet wetend wat of hoe, vage
hoorend het spoeden der vrouwe, dan het doffe toesmakken
der voordeur. Wat was dat nu... Line... Nelia... Waarom
was ze niet daar... Hoe vreemd... Ze was bij hem, zei
Nelia... Bij hem?... Zou ze soms...
Gretig spoedde hij naar boven... Neen, daar was ze ook
niet. En hoewel 't kamerke gesloten was, blikte hij bij 't intreden toch zoekend rond, hopende dat ze misschien verstoppertje speelde, lijk ze nog al deed.
't Bleef echter stille, drukkend stille in de donkere,
kleine ruimte. En suffend stond hij daar, mat en moe van
't lange gaan en 't hooge klimmen, overdruist door 't onverwachte dat nu zoo plots in zijne gewone doening plompte
en alles zoo ruw schudde dooreen. 't Wervelde zoo in zijn
hoofd, in zijn oude gebogene hoofd, een wirwarren van
vreemde dingen, onnatuurlijk opwarrelend in zijn schuchter
peinzen, ontsteld door 't schokken van 't gebeurde.
En roerloos staroogde hij in de ruimte. Maar opeens
brak door het nevelige van zijn denken het ware, het grove
ware, en dan begreep hij waarom ze daar niet was, Line,
en waarom ze zoo liep, Nelia.
— « Line, riep hij bang, Line...
En nu zag hij de kleine verloren, dwalend door de
groote, breede straten, schreiend. En de zware logge wagens wier breedplompe wielen zoo pletterend rolden over
opbonkende kasseien! En de ijlende trams die schichtig
voortsnelden, ras, heel ras, ronkend snorrend langs haastig
wegwippende voorbijgangers !,.. God, als ze eens... En hij
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wankelde achteruit nu hij 't meisje zag in 't midden der
strate, 't arme hoofdje gemorzeld, 't lichte kleedje bebloed,
dood...

— « Line, snikte hij. Line... Och... »
Zwaar plofte hij op den stoel, en schreide, en schreide,
dat heel zijn mager lichaam schokte van 't hokkende hijgen
der geweldig zwoegende borst. Schor schraapte het in zijne
dorre keel, dof, weeig kreunen van smart die opgierde uit
het diepste van zijn gemarteld voelen, droeve klaging om 't
eenige lieve dat hij kon beminnen en dat nu weg was, weg,
en misschien nooit zou weerkomen, nooit. En door de
dorre vingeren, klemmend voor zijne oogen die niet meer
durfden staren in de ijlte waar hij altijd zag dat arme lijkje,
bebloed, gepletterd, zijpelden trage de tranen, groot en
zwaar, en droppelden zachtekens op den vloer, stille...
— « Line... Line, Line... lieveke... »
En plots schokte hij op. Misschien was ze ginder, ievers
ver, aan 't andere einde der stad, alleen in de donkerte en
schreide ze om hem. Misschien riep ze « Vader Dree ». Ha,
hij zou ze zoeken... Hij zou ze vinden... Hij móést...
Koortsig strompelde hij omlage. Maar nu hij stond aan
de voordeur,nu hij in -moest tusschen die snaterende menigte
en hij de straat langs beide kanten zag verlijnen in den
avond aarzelde hij, bange, niet wetend langs waar, voelende

hoe hij heel klein, heel pover was met zijne nietige sjovelheid bij dat gezonde, levensdrieste volk. En schuwe week
hij binnen. Maar dan zag hij 't kindje weer verre, wankelend langs hooge, geslotene huizen door eenzame straten,
en hij hoorde ze zachte jammeren : « Vader Dree n.
Hij sukkelde de stad in.
Naar hij voorderde minderde 't gewoel der volksbuurt, en nu schoof hij door stille straten die verlaten voor
hem uitvlakten, doodsch, met op gelijke afstanden de witlichtende lantarens wier schemeling bleek peinsde in doffe,
zwoele luchte. Stom blokten de muren langs beide kanten omhooge, met in hunne vlakheid 't vierkant monden
der zwartkuilende ramen, vage glasblikkerend in 't wijfelend
geglans der gaslichten. En angstig, wat gebogen, tuurde hij
dan van 't beginne de heele straat over, gretig de hoeken
doorvorschend, soms rillend van neerkillend verwachten

BALLAST

163

als een schaduwdonkeren hem eene gedaante deed vermoeden. Maar dan zag hij bij 't naderen niets dan 't ledige, en
slofte dan weer verder, schreiend wringend de magere
handen.
— « Line, Line... I.ieveke. n
Vóór hem lengden nu de dokken, met roerelooze rijïng
der lantarens langs verlatene kaden. Groot-plomp logden
de binnenschepen naast de boorden, zwart, ruw - zwart,
grove klompengen roerloos opkassend in vlottend geduister.
Hoog steilden de masten waaraan,tusschen slapdoorbuigend
touwwerk, de seinlichten mat treurden, dof, onbewegelijk,
groote nevelige oogen die altijd zagen naar vreemde verten,
altijd zagen star en nooit knipten, nooit sloten tot sluimeren,
gelaten. En hooger nog, aan 't uiterste hingen de dunne
wimpels loom neere, zonder wiegeling, moe, allen gedonkerd tot zwarte sluiers van wereldrouw om wat nu dood lag
in 't diepe verborgene der rompen, stram voor altijd...
Angstig doolde hij tusschen de warreling van balen en
vaten en wagens, scheurend soms zijne flodderende kleeren
of wondend de tastende handen aan scherpe, snijdende uit punting. 't Was een moeilijk vorderen op doorweekten
grond, overdrest met benauwdgeurende olie die vettig glom
in 't zwakvalende gaslicht en hem deed glibberen bij 't
onzekere stappen.
— « .Line... Line... n
Gebroken zakte hij op den zwart-gliminenden ijzeren
meerpaal, rond opkoppend uit het blauwe arduin der kade.
En de ellebogen steunend op de zeere knieën liet hij het
't hoofd traag zakken in gespreide handen, en hij snikte, hij
snikte...
En 't doorhuiverde hem nu, of over zijn klarnbezweet
lichaam eene ijskoude watergeut straalde, die plots neer killende gedachte dat ze soms in het dok...
Vóór hem plaande het zwarte water, glad, roereloos
peinzend in languitpleinende rust. 't Lag daar zoo stil en
zoo dood, zoo donker vredig in wijdomgolvenden nacht,
zco ernstig-dof met kreukelooze effenheid van spiegel die 't
vreemde, het onbekende verborg dat daaronder schuilde in
geheimzinnige diepte. De schaduwen der oeverlantarens
lengden groot, grillig gebroken langs neersteilende boording
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tot in de kalme vlakte die mat weerblikkerde het witgloeiende
licht, stille, sidderstille, of uit de laagte ook anderen tegen glommen, starre. En midden de spiegeling blonk het droeve
ver o-mondend gelaat der goede, oude mane, wat geschift
aan eene wang, treurig, of ze ook schreide om wat hem
weede, of ze sprakeloos jammerde dat ze niets doen kon, en
't zoo roereloos moest nazien uit die vaag benevelde hoogte
waarin de sterren allen waren gestorven.
— ((Line... God, och God! u
Vaag bibberde zwakjes een zachte, zeurende zanging
door het drukkende zwijgen, sleepend harmonica-neuren uit
holle inwendigheid van boot, log klompend in 't onbewogene water. Bleek verwischte het soms, smorend of 't niet
meer kon, of 't stikte in zwaar neerdoffende zwoelte door
lijdensnacht geademd over wegkrimpend leven. En dan
bleef het stille een pooze, stiller nog dan vroeger, na 't verbeven van dat klagen in oneindigheid van wereld. Maar dan
trilde het weer op, even hoogend, droeve weening van langrekkende tonen die moeilijk treurden uit enge, gewrongene
kasse, en doffe dwaalden door de doffe ruimte. Een weeïg
schreien was 't, een jammeren binnensmonds van arme,
oude vrouwe, neergehurkt aan kerkdeure waar niemand,
niemand kwam, waar niemand, niemand zag heur schamele
ellende en koude verlatenheid. Een angstig roepen was 't
van moeder, dwalend door den nacht, den grooten, den
sprakeloozen nacht, dwalend door den norschen nacht langs
uitgestrekte, zwartsluimerende velden en weien, droeve
weenend om 't meisje verloren in de oneindigheid, verre,
verre, alleen,..
— « Line, riep hij ook, Line !... »
Hol schreide zijn roepen door de stilte, en versoesde
dan weeïg weg, vaag. Alles bleef roereloos, zwijgend,
barsch, ongevoelig in barschen ongevoeligen nacht...
Heel verre neurde zwakker, zwakker het lijdende
gegons...
En plots doorschokte een geweldig schrikken zijn ontkrachte lijf. Van ginder achter die huizenmassa waar hij de
Schelde wist, de groote, de breede, de zwarte Schelde,
striemde een giepend gillen op, een groot-geweldig, luchtscheurend huilen, scherpklievend door zwoelige ruimte.
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Even siste het lager, jankend. Maar dan floot het weer
fijfend, steile opstraling van driest uitspuitend geluid dat de
stoere stilte schokte en barste en spleet; en 't zakte dan weer,
en hoogde dan weer in driemaal snijdender herhalen van
bangen wereldschrei.'t Was een ijselijke,borstbrekende kreet
van de honderden, de duizenden die nu op 't groot - enorme
stoomschip gleden over zwarte kortbrekende stroom naar de
verte, naar 't wijde, de zee, de groote, de wilde, de stormige
zee die ze wisten daarachter, heel achter die klomping van
donkere lagen op lagen, de zee die hen zou sleuren met
woest -opkrommende golvenmassa's naar 't land, het nieuwe,
het vreemde land waar ze heen moesten, móésten, de verschopten, de paria's, heen móésten omdat ze hier te veel
waren, omdat ze hier geene plaats vonden voor 't arme hoofd
of brood voor bleeke kinders, heen móésten omdat anderen
ze verdrongen, anderen, óók menschen, ze verdrongen,
achteruit, achteruit, naar ginder, naar 't onbewoonde, waar
ze vreemden grond zouden bevruchten met bloeddoormengeld zweet. En nu 't laatste huilen onwillig, wars uitsidderde, holde uit ander einde van wereld een doffe, schorre
galm het na, spottend grommen op 't angstige smartschreien
dier velen, dier wormen die nu getrapt kronkelden in vunzige kajuitendiepte, een rauwe lach om al wat daar leed
en kermde en snikte, eene doffe bromming die dreigend ver mommelde in zwoelige vert.
Lang nog vliemde door zijn kloppend hoofd het scherpe
gegiep. Het wervelde daarbinnen zoo gonzend, het brandde
daar zoo koortsig heet, zoo gloeiend...
Riep daar niemand? .. Stil... Neen...ja...Vér...Hoor...
Dree n.. Niets meer... Tóch... Ja, ja... Nu duidelijker...
Meer, meer... Kleine, kortsnokkende snakjes van kindje,
niet durvend voort in 't dreigende donker, schrikkend voor
groote vreemde schaduwen die bevend grepen om haar,
deinzend voor het rekken dier lange donkere armen overal
waar ze wilde naar huis, naar huis. En 't hokte en 't schreide
haperend, zwakjes: « Moe... Moeke... Dree... »
— « Line, kreet hij opwankelend, Line... Ik kom,
ik kom... Line...
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Voor de straatdeur van 't groote huis stonden de wijven bijeengetropt, en lieten rad zwieren de lenig draaiende
tongen. Het was hun een lust en een leven zoo eens te kunnen snateren na 't dagelijksche leuren met visch of groenten
door stad en voorgeborchten, na 't afmattende werken in
vunzige, benauwde fabrieken waar ze week aan week heen
moesten, wijl hunne mans luierden langs de dokken en
hunne bengels kwapitsten in de buurt. Zoo slaafden ze gedurig, heel gewoon, zonder dat het in hun denken opkwam
dat het anders zijn moest, nooit anders gezien hebbend in
't gene ze nog vaag wisten van te huis, vroeger, waar moeder ook beulde voor den hoop en vader alle avonden dresnken aanzwijmelde. En ze deden dat nog vroolijk, nog
wonne hebbend in 't leven of het zoo móést zijn, of 't niet
anders kón, of 't zoo geschikt was van ouds dat zij zouden
wroeten voor de anderen. Ze hadden er vrede mee, ze
lachten nog en taterden nog, onbezorgd, en haalden hun
harte op, onverschillig of straks misschien de beestig bedronken kerel de huisraad kort en klein zou gruizen, of dat
men 't nieuws zou brengen dat de jongste aangehouden was
voor diefstal. Dat gebeurde meer... Bah!...
— « Ik heb er nooit een goei oog in gehad, ik, zei Kee
welwetend, gewichtig.
— « Maar mensch lief, wie zou dat denken?
— « Ja, 't zit dikwijls zoo aardig ineen. n
— « En hebben ze 't gezien? »
— « Och Lo,wat zijt ge een sukkel.Als ze 't zagen hadden
ze hem al lang geklist. Neen, dat is in 't geniept gedaan.
— « Wat ouwe rat. »
— « Hebben ze 't nog niet,kwam Triene bij. Nog niet?»
— « Neen, mensch. n
— « Waarom gaan ze niet naar den bureau. »
— « Och,bij die traiters.Ze laten u ik weet niet hoe lang
zitten voor eene o in 't cijfer, en vinden ze 't kind dan
krijgt ge nog eene schrabade op den hoop toe. Ik kan er
van meeklappen. Als mijnen Fons op den loop was...:i
— « Ginder is Nelia... Ginder... »
— «Waar ?...n
— « Ze heeft de kleine n
— ((Neen.
..
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— jawel. n
— « Neen. »
— « Ziet ze grijzen, och arme. »
« Niet gevonden, Nelia?
Ze omringden meelijdend-nieuwsgierig de schreiende
vrouw die daar hokkend stond, den voorschoot voor haar
oogen, kreunend. En ze drongen om haar, en vroegen, en
gaven raad, en waagden veronderstellingen, ruw- onbeholpen, half bewimpeld, waardoor ze lieten verstaan dat ze
wel wisten hoe 't in den haak zat, dat dien ouwen vetlap
van boven...
— « Ik heb boven al gaan luisteren, zei Kee, maar ge
hoort geen muis roeren. En de deur is op slot... n
— a Maar zijt ge wel zeker... Me dunkt, 't was zoo'n
brave snul... »
« Lo, wat zijt ge een ongeloovig schaap. Is 't nog niet
klaar genoeg als ze hem vinden met liet bloeike in 't donker,
en als het schreit, en hij weet niet waarom, en hij staat daar

verbauwereerd... »
— «Zoo?... Dat wist ik niet... Wanneer dat? »
— « Lineke, snikte Nelia. Och Lineke.., »
En wijl de arnie kermend hijgde, en geknakt zonk op
den blauw-arduinen drempel, begon 't wijf met zichtbaren
lust dat ze 't nog eens vertellen kon, al wat ze wist, telkens
nog wat verzwarend het droeve door bijzonderheden van
eigen vinding. En de anderen, hoewel ze 't allen reeds wisten
buiten Lo, de anderen drongen ook weer dichter bij, en
zagen heur gretig de woorden uit den mond, en schudden
meewarig liet hoofd bij 't krijschen der moeder, en luchtten
dan eindelijk 't gekropte gemoed in ras -uitborrelenden vloed
dreigende verwenschingen.
— «Als we hem krijgen halen we hem de oogen,uit
den kop. n
— « We zullen heng eens teekenen...
— « Hij zal al lang ievers weg zitten, ver. Hij is de
gaten uit. Anders... u
« Met de kleine ?
— « Wie weet... n
— « Als hij ze maar niet... n
— «Zwijg, mensch. Ze zal 't besterven.
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Ze staarden meewarig naar de bedrukte die daar gebroken kromde op den drempel, snikkend dat heure borste
op en neere zwoegde, wijl ze moeilijk hokte in den blauwen
voorschoot :
— « Lineke, och Lineke. »
— « Fien,... Fien... »
— «Wat ?»
— « Daar is hij... »
« Wie? »
— «Hij...»
— « Wie... Waar? »
— « Ginder. » wees Lo.
— Daar is hij ! »
Ze rekten de halzen, en 't werd nu stille, heel stille. Ze
hadden daareven zoo geroepen en verwenscht, en nu hij
daar was bekroop hen een vage angst, een vreezen voor
hem dien ze dachten verre te zijn, en bekwaam wisten
om...
Traag sukkelde Dree langs de huizen, moe, moeilijk
slepende de loonre, zware beenen die nauw het hellende lijf
nog dragen konden. Scharrelend gleed zijne hand langs de
muren, en steunde op eiken uitsprong, wijl hij soms even
poosde en hijgend naar adem hapte, benauwd. Hij kon niet
meer, hij kon niet meer. Alles was zog mat en ontzenuwd
in hem, alles dreef zoo dijzig, zoo beneveld voor zijn doffe
zien, die lange strate verre verlijnend in wazige avonddonkerte, die blakkerende lantarenlichten stijf-strak starend naar
hem, die huizen, groot-ontzaggelijk opmurend, zwaar en
hecht, waarnevens hij zich zoo miezerig, zoo klein, zoo heel
niets voelde, niets. En hij suizelde of hij vallen zou. Hij wilde
wel rusten.., rusten... 't Moest zoo goed zijn te liggen languit, lang-uit zoo... Maar hij mocht niet, hij mocht niet...
Line. . Ze had geroepen... Hij had het gehoord en hij moest
er naar toe... Hij móést...
— « Zijt ge daar, schobbejak. »
Verdwaasd lodderoogde hij den troep aan, en dan, plots
herkennend:
— Line, vroeg hij gejaagd, Line? »
— « Daar zult gij meer van weten, snauwde Kee, gij.»
— « Line... Geef me Lineke terug, Dree... »
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Nelia was doorgedrongen, en stond nu schreiend voor
den oude. Heure roodgerande oogen kloegen biddend,
heure borste hijgde heftig, heure handen wrongen vertwijfelend, en heure lippen bibberden nu ze gebroken snokte
Lineke... och, geef me... geef me Lineke... »
— « Hoort ge niet, vetlap ! »
Bang wrong de oude los uit de ruw-klemmende hand
van 't vischwijf, en staarde angstig rond. Wat was dat? Wat
wilden ze? En hij kromp schuwe, nietiger nog, nu hij blikte
in de stekende oogen der opgewonden vrouwen, groot en
struisch door 't stadige slafelijke werken, ruw schonkig,
breed geheupt en zwaar geleed, met grof gelijnde wezens,
rood van oplaaiende drift.
— « Geef me Lineke, Dree. Toe geef ze terug... »
— « Ik... Lineke... 'k Weet niet... Is ze nog niet
gevonden ?»
— « Waar is ze? Wat hebt ge er mee gedaan, vuilaard? »
Ze drongen dichter nu,dreigend, en stuwden hem nijdig
weg en weer.
— «'k Zal gaan zoeken... Laat me gerust, bad hij bibberend, 'k zal gaan zoeken...
En 't gelukte hem even door te sluipen. Maar Nelia
sprong hein woedend na.
— « Hier, huilde ze wild, hier! ,i En ze rukte hem bij de
schouder, en dwong hem woest tegen den muur, dat zijn
hoofd bokte. « Hier! Geef ze terug ! Geef ze terug zeg ik,
of...
— « Nelia... Stil... n
Bang ontweek de oude heur kneuzend slagen, en
weerde wat hij kon met de stramme, moewe armen, en
schreide dat hij 't kind niet wist, dat hij 't zou zoeken, dat
hij 't zou vinden en weerbrengen. Maar de razende vrouwe
hoorde 't niet. En 't gelaat verwrongen in woedende stuipen
siste ze nijdig tusschen de geklemde tanden
— « Geef ze... 'k Zal u vermoorden... n
En ze sloeg, en ze krabde, en ze slingerde om zijn neerstortende lijf, en ze beet in zijne machteloos werende handen, en huilde, huilde met het lauwe bloed op de lippen
om Line.
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En de anderen, opgehitst, schreeuwden nu ook in furie
dat hij er aan moest, en drongen gillend om hem, en stootti en pletten elkaar om ook iets van zijn gehate lijf te
kunnen raken, en stampten en sloegen waar ze konden, en
rukten hem op en stuwden hem voor zich, en smakten hem
neer dat hij knotsend botste op den harden grond, en vielen
dan allen weer verwenschend op 't krimpende lijf. En ze
grepen hem bij de beenen en sleurden hem over de hobbelige straat, door de verlatene, donkere stegen, wijl anderen
er huilend achter liepen en schopten naar 't grijze, bloedende
hoofd dat schokkend hotste over puntige kasseien.
— a In 't water er mee... In 't water ! u
Ze trokken hem over de eenzame kade, wijfelend verlicht. En aan den boord kringden ze nog eens rondomme,
en beukten en stampten nog eens wat ze konden op de menschelijke massa, en stuwden hem dan in de diepte...
— « Verzuip, vetlap.
Dof plofte 't water, kort.
Onrustig roerde de spiegel, plots bewogen, vreemde
beving van ongewoon leven die voortrilde over de gansche
vlakte in telkens wijder en vager kringen. 't Manebeeld rilde
en rimpelde en kreukte, en de gasglimineringen versidderden onrustig in weerschijnende diepte.
Nog bibberden de laatste krinkelingen uit tegen de logge
booten, als door 't effene vlak nog eens een zwarte stippe
opdook. 't Weeïg droeve manelichten bibberde bleeke op 't
mager gelaat waarin doffe oogen groot sparden van doodenden schrik, wijl de grijsombaarde mond wijd spalkte
tot gillend roepen.
Maar eer 't geluidde zonk de stippe weer, stil. Even
belden bollige blaasjes waar ze verdwenen was, dreven trage
rond, hortten tegeneen, spritsten uit, tot nog eene enkele
dobberde en eindelijk ook brak tegen opsteilende kade. 't
Vreemde sidderen van 't loonre water minderde, minderde,
en stilde dan geheel, dat alles weer effen was, weer roerloos
gladde, of 't nooit bewogen ware. En 't mat-bleeke wezen
der moederlijk-goedige maan rondde weer zuiver in de
zwarte glimming, ver o- mondend, wat geschift aan eene
wang, maar treuriger, of ze droever nog schreide nu om al
't geleden wee, en sprakeloos jammerde dat ze niets doen
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kon, dat ze 't zoo hulpeloos moest nazien uit zwoelbenevelde hoogte waarin de sterren allen waren gestorven.
Roerloos stonden de wijven daar, stom, en staarden
strakke naar 't water dat nu weer pleinde, wachtend, of er
nog iets gebeuren moest, vage nu beseffend wat ze gedaan
hadden en onzeker hopend dat het toch niet waar was...
Dan zagen ze schuine naar elkander, fluisterden aarzelend,
bange, klaar wetend... En schuwe slopen ze tusschen wagens en vaten en balen, en snelden haastig de donkere
stegen in.
Dan was 't weer stille.
CONSTANT EECKELS.

DE TAAL EENE SYMPHONIE 4444sf4f
##1gFoFqf0ifo69oF40ff 0íf0 DER DIALEKTEN
Brief van Guido

Gezelle aan P. Alberdingk Thijm (rl.

Engelsch Seminarie, Brugge
Vrijdag in de octave van St Pieter & Pauwels,
A. D. 1862.

Mijnheer en Weerde Vriend,
Hertelijk dankbaar over uwe goede brief; nog veel meer
over de goedheid waermede gij mij uwe pen ten dienste offert.
Mijn doel, zooals gij wel vermoeden kunt, is de lang verwaerloosde tael van alhier eenen zoo publiek mogelijken spreker te
verschaffen en de dichterlijkheid des volks, der jongheid tot
onbevreesde en christelijke uiting uit te lokken; zou het u dan
weerd schijnen deze poging bij te staen, niets zou zulks beter
kunnen doen dan een woord van u, 't zij in welk blad. Doer is

nog christelijk leven, christetijke bloei, christelijke dichting mogelijk,
doer leeft nog iets ideaels bij de studenten (bij de priesters ?) dat zou ik
willen hebben io dat het waer ware, 20 dat het geweten gerocht,
van anderen beijverd en al waer 't maer gewenscht.
Ah 't is zoo een kleene kring vrienden die mij hier in meê
willen, verre van meê te werken!
Ik verneme dat Profr David door mijn dialekttael geergerd
is, en dat hij een fellen Quos Ego... uitgesproken heeft. Hij gaet,
zegt hij, te Brugge op 't congres uitkomen tegen « die manie
van sommige Westvlamingen die willen hun dialekt als schrifttael ingevoerd hebben.
Zulks willen wij volstrekt niet, maer ik durf mij laten voor
dat een Westvlaming die er prijs aen hecht als Westvl.-staen
Deze brief is ons door Mej. Elisabeth Alberdingk Thijm,
dochter van den diepbetreurden overledene, voor Dietsche Warande en Belfort afgestaan.
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eenigszins uit zijne schriften herkend te kunnen worden, daerom
zijne dietschheid niet moet ontzegd worden. dat de Tael geen
unison gezang maer eene Harmonie, eene Symphonic der dialekten
is, een lingua Toscana in bona Romana. Dat betwist men mij hier
met zoo veel te meer hardnekkigheid als er gebrek van taelkennis
onder steekt. Zeker heb ik wel soms over 't doel geschoten, maer
men zegt dat er geen doel is, geen zijn kan.
't Dunkt mij, Weled. en Weerde Heer, boven al dien dat er
kunnen nog grootere dan taalkundige reden zijn waerom wij
zouden dienen aen onze tael te houden, voorzooveel ze echt en
oorspronkelijk is, te weten ons bestaen als christen eigen volk,
met eigen gedacht, gevoel, overleveringen, gebruiken, enzoov.
Nu daer weet gij veel meer van en daer doet gij veel meer
toe als mij ooit zal mogelijk zijn! Ik beveel mij dan uwer
goeder genegentheid en breng mijn eerbiedige groetenis aen
Mevrouwe.
Blijvend ul. toegenegen in Cho
Guido Gezelle

P. S. Mr Weale is te Londen. Morgen zend ik een exempl.
Schetsboek aan de Journal de Bruxelles.
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Een Romeinsch dorp in } aspegou.
De Société d'Archéologie de Bruxelles drukte (i) dit jaar in hare
annalen de bijdrage met titel : Landen et les villages environnants, leurs
origines et leur organisation sous le regime féodal. Inhoud, verdiensten
en gebreken dezer studie maken het onderwerp uit der volgende

regelen.
De heer G. Lefèvre, schrijver der besprokene studie, is een
ernstig oudheidkundige. Geen wonder dus dat hij op geschiedkundig terrein ook zijne krachten heeft beproefd: Oudheidkunde
en Geschiedenis zijn immers gezusters. En geprezen moet hij
zijn die zijne ledige uren besteedt aan de studie, de geschiedenis
en verheerlijking van zijne geboorteplaats of woonplaats.
Als oudheidskundige nam de schrijver deel aan talrijke op-

sporingen, en bestuurde zelfs eenige opgravingen te en rond
Landen. De uitkomst dier oudheidskundige werken is eene
bladzijde der geschiedenis zoo belangrijk dat weinige dorpen of
steden met zulkdanige kunnen pronken.
Op eene uitgestrektheid grond van omtrent twee uren doorsnede met Landen in het middenpunt, zijn acht Romeinsche
villa's ontdekt, gelegen op omtrent eene mijl afstand en daarbij
Romeinsche begraafplaatsen en tommen 1 2). Schrijver beweert
dat hier eertijds een Roomsch dorp bestond, door den Staat
ingericht en onderhouden vanaf het einde der ie eeuw onzer
tijdrekening. Hij beschrijft de manier der Romeinen om profijt te
trekken uit landbouw en veeteelt (3). Dit alles schijnt goed bedacht en bewezen Alleen dient er voorbehoud gemaakt voor

hetgeen gezegd wordt over de volksklas der Bethasiers die de
Romeinen uit Germanië naar hier zouden overgeplant hebben.
De gronden en weiden van de Roomsche hoeven afhangende
moeten een groot deel uitgemaakt hebben der gansch besprokene
(r) Bruxelles. Vromant.

(2)Blz. 17-24.
(3) Blz. 25-36.
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streek. En 't is om zoo te zeggen de geschiedenis dier vroegere
staatsgronden die de schrijver in een hondertal bladzijden
verder uiteendoet.
De Romeinen werden hier verjaagd door de Franken rond
het midden der 31íe eeuw, en de voormelde staatsgoederen aan
staatsgoederen weiden der overwinnaars, om-geslan(iu
weinigen tijd daarna verdeeld te worden tusschen eenige bijzondere opperhoofden. Elk dezer Frankische hoeven is de wieg
van een der dorpen rond Landen (r). Twee dezer oude heerdijen,
leenen, -- of beneficies hebben langen tijd eenen bijzonderen
rang bekleed, namelijk de heerdij van Winde waarvan de bezitter, Windoast, (2) geteld wordt onder de opstellers der Salische wet ; en meer nog de heerdij van Landen voor eeuwig
beroemd door hare Puppijns ($).
Op het grondgebied van het Roomsche dorp werd eene
enkele parochiekerk gesticht, namelijk die van Landen, waaraan de andere kerken en kapellen, ten minste bij hun ontstaan,
onderhoorig waren, om later in verschillende tijden en omstandigheden, die de schrijver uiteendoet, onafhankelijk te worden.
Wat de oude staatsgoederen aangaat,deze werden opvolgen lijk bijna tot de laatste brok weggegeven deels aan de Luiksche
kerken (4), deels aan vrije lieden, wier sporen de oudheidkundigen hier terug vinden in de feodale motten (5).
Doch die goederen gaven aanleiding tot allerlei betwistingen
tusschen de hertogen van Brabant en de prins-bisschoppen ; dit
noopten den schrijver de opvolgende grensscheidingen aan te
duiden, die naar het gevolg der overeenkomsten meermaals
veranderden (6).
Dit alles is uiteengedaan veeltijds met stellige bewijzen,
(i) Blz. 42.
(2i Blz. 43-45.
(3) Tusschen het groet getal gissingen door den schrijver
vooruitgezet hadden we nog geerne deze gevonden dat de voorouders van Puppyn, gougraaf waren van Haspegou en hunne
woonst hadden in liet naburige Hespen. In de 7 eeuw moesten
de gougraafschappen nog omtrent ongeschonden bestaan. Had
Puppyn volgens ende schrijvers liet gezag van aan de Maas
(uiteinde of begin van Haspegou) tot aan het Henegousch Ko
bewijst dit, dat hij buiten het bestuur van het-lenbosch,a
oostelijk gen ook dat van liet Brabantsch en Taxandersch you
had weten in handen te krijgen.
(4) B. v. St-Lambrechtskapitel bezat te Landen en Waasment 22o bunder, te Attenhoven 3oo b., St-Dionisius bezat te.
Overwinden 67 bunder vollen eigendom en s68 b. cynsgoed.
(5) De motten worden nauwkeurig besproken van bí.56 tot 6i.
(6j Blz. ioi.
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doch ook met gissingen en afleidingen, die wel toegelaten zijn
mits ze als zoodanig op te geven. Schrijver beweert ten rechte
dat de geschiedenis meer kan behelzen dan de feiten waarvan
schriftelijke getuigen bestaan, en beroept zich meermaals op
oude wetgevingen, oudheid- en plaatsnaamkunde.
Wat de gissingen aangaat, is men niet verplicht de besluiten
des schrijvers aan te nemen, maar toch zal het leerrijk zijn de
beredeneeringen te volgen waarvan wij enkele voorbeelden
aanhalen.
Men weet dat St-Bavo bloedverwant was van Puppyn van
Landen, dat hij ergens in Haspegou geboren werd, en zijne
goederen aan kloosters weggaf, toen hij monnik werd in St.
Pieters te Gent.
Met deze inlichtingen beweert de heer Lefèvre dat St-Bavo
geboren is te Overwinde. De abdij van St-Pieters, zoo redeneert
hij, bezat in Haspegou twee groote eigendommen : eenen te
Wintershoven, den anderen te Winde. Beide moeten voortkomen van Bavo en 't is in eene van deze twee plaatsen dat Bavo
geboren is. Te Wintershoven kan het niet zijn, om redens in het
werk opgegeven. Dus mag Overwinde aanzien worden als de
gezochte geboorteplaats (r).
Schrijver beroept zich ook op de Salische (2) wet die bij
mijnen weet tot hiertoe voor dergelijke bewijzen weinig of niet
werd ingeroepen. Volgens dit oud recht, mocht de Staat de
vroeger weggeschonken goederen terugtrekken en zonder onrecht
te plegen ze aan een ander weggeven (3). Schrijver zoekt daar
de eenige reden waarom de abdij van St- Pieters kon beroofd
worden van hare goederen in Haspegou en waarom de oude
Salische goederen van Overwinde in het bezit gekomen zijn der
St-Dionisius kerk te Luik. Hij beschrijft de omstandigheden
die de toepassing dier wet in dit geval waarschijnlijk maken.
Een laatste voorbeeld.Te Waasmont zou de oorlogsgod Mars
vereerd zijn geweest door de Romeinen. Schrijver bewijst dit
ten 1e door den plaatsnaam Meertsberg (4) (Lat. mons Martis) ;
en ten 2e door het feit dat de katholieke missionnarissen den

(I) Schrijver had nochtans moeten eene derde plaats aanduiden en redens opgeven waarom hij aan deze de eer weigert
van Bavo's wieg te hebben gedragen, namelijk het naburige
Orp le Grand, waar de heilige Adilia, zuster van Bavo, in haren
eigendon een vrouwenklooster heeft gesticht.
(2) Blz. 68.
(3) Althans voor de leenen is dit zeker. Maar waren al de
weggegeven goederen leenen, waren er geene alloden bij?
(4) Blz. Ig.
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H. Pancratius hebben aangesteld als patroon der kerk. He
besluit zou wel kunnen valsch zijn, doordien de plaatsnaam
Meertsberg kan uitgelegd worden door een oude Mark, meer
of frankische hoeve die daar moet bestaan hebben. Het tweede
bewijs kan weerlegd worden, door de voorliefde der Germaan
volkeren om eenen heiligen patroon te kiezen als Joris en-sche
Pancratius, die als oorlogsmannen bekend staan. Wat er van zij,
de redenering is spitsvinnig en de schrijver doet wel van in den
keus des patroons van een dorp een verholen geschiedkundig
feit te zoeken.
Waar onze geschiedschrijver veelal den bal schijnt mis te
slaan is in den uitleg der plaatsnamen. Hij aanziet die veel te
licht als van Romeinschen oorsprong. Alzoo Rumsdorp beteekent volgens hem Roomsch dorp. Doch hoe moet men dan
Rummen uitleggen? en Rumbeke, Ramshoven, Rommersom? of
is de persoonsnaam Rombaut dan ook Latijn? Haspegou is vol
schapenvachten (i). Is het niet veeleer het-genshmtladr
land der baspen (a), woord dat bij de oud-Duitschers den abeelboom of ratelaar beteekent. Schrijver houdt stellig aan zijne
Bethasiers, wier naam hij terug vindt in den dorpsnaam Bets (3),
en verwerpt den uitleg der jongere toponymisten die het woord
Bets afleiden van Beek of bek met de bekende verwisseling van
kin Is Een derde plaatsnaam Bets, aan den schrijver onebkend of
door hem miskend, werpt zijnen uitleg omver. Te Orp le Grand
bestond een leenhof bekend onder den naam van Fief del Clabets.
Nu Cla beteekent zweevddlant (cfr. glaieul in 't Fr.) en bestaat
nog in de dorpsnamen Clabais en Glabbeek, en ik vraag mij af
hoe de volksnaam Bethas zou kunnen verbonden worden met
dien plantennaam.
Voorts stooten wij op beweringen die volkomen valsch zijn
en gemakkelijk konden vermeden worden. Om een enkel voorbeeld aan te halen, het was niet de hertog van Brabant die de
abdij van Heylissem stichtte (4), maar wel Renerus van Sittert.
Het was onze plicht den lezer eenige gebreken aan te duiden
en hem alzoo te beletten van al wat hier geschreven staat blindelings aan te nemen; doch, wij herhalen het, 't is een schoon
en verdienstelijk werk dat met vrucht zal gelezen worden door
jonge geschiedkundigen, zelfs die gansch vreemd zijn aan deze
streek, om de manier van werken na te gaan en de voorhanden
stoffen te benuttigen. CL. BuvÉ.
(i) Blz 7o.
(z) Zie Kluge Stambindunglehre S 53 b.
(3) Blz. i3.
(4» Blz. 78.
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Das Christentum and die Vertreter der neueren Naturwissenschaft. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Ig. Jahrhunderts.
Von Karl Alois Kneller S. 3. Freiburg i. Br. Herder I9o4.
De hevige strijd tegen den godsdienst en het christendom
wordt in onzen tijd in naam der natuurwetenschap gestreden
Deze, zegt men, heeft de onmisbare grondslagen van den godsdienst — het bestaan van God en van eene geestelijke ziel —
vernietigd. Wij moeten derhalve of allen godsdienst laten varen
of eene nieuwe godsdienstformule zoeken, die met het materialisme, de moderne natuurkennis overeenstemt.
Deze opwerping, duizendmaal herhaald, ontmoeten we
overal. Zonder een zweem van bewijs, wordt zij als eene
onomstootelijke waarheid in boeken, nieuwsbladen en brochures
afgekondigd; in populaire schriften wordt zij verondersteld en
den lezer aan het verstand gebracht, dat een wetenschappelijk
man zich met den godsdienst niet inlaat, wijl hij het materialisme
huldigt. Groote menschenkennis is niet noodig om in te zien dat
dergelijke beweringen een krachtvol bewijs ten gunste van de
materialistische -atheistische wereldbeschouwing vormen. Welke
verbazing voor ,het volk, wanneer men hem toeroept dat de
grootste geesten, die de wonderen van den modernen tijd op
technisch, wetenschappelijk en nijverheidsgebied tot stand
brachten, met het Christendom gebroken, en in het materialisme en atheisme het licht en het heil der toekomst hebben
begroet.
Het aangevoerd bewijs, in zich beschouwd is van gering
gehalte en waardeloos. Ook in de veronderstelling dat alle
natuurkundigen van onze eeuw als één man tegen Christus en
zijne Kerk optraden, zou daaruit niets tegen het christendom
volgen.
Eene meening, hoezeer een tijd lang door de natuurvorschers voorgestaan, is daarom niet waar en bewezen. De natuuren scheikundigen, de geologen hebben gezag en recht van
spreken in de vragen, welke feiten en feitelijke betrekkingen op
hun gebied betreffen. Het Materialisme, Atheisme, Positivisme
zijn echter geen feiten, maar philosophische stelsels, gevolg
uit feiten, en wel op metaphysiek, niet op natuur--treking
kundig gebied. Daarom is de natuurkundige, als zoodanig, over
deze gevolgtrekkingen geen bevoegd rechter. Hem treft het
bekende woord: schoenmaker blijf bij uw leest. Trouwens hetzelfde woord zouden wij den. Metaphysiker toeroepen, die als
zoodanig over de feiten der ervaring wilde oordeelen,
Daarbij houde men rekening met twee historische feiten.
Zeer dikwijls wordt eene richting, als alleen gezaghebbend,
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wetenschappelijk door de geleerden voorgesteld, later aan de
verachting prijs gegeven.
Men vindt niet altijd de hoogste wereldbeschouwing bij
volkezen, waar de cultuur of beschaving haren schitterendsten
glans ontvouwt en hare schoonste zegepralen viert.
Wanneer derhalve een strijd heden bestaat tusschen de
natuurkundigen en het christendom, waarom zou, in tegenspraak met de historie, het recht bij de wetenschap zijn ? want
niet de feiten staan tegenover het christendom, maar eene
wereldbeschouwing, welke men op die feiten wil gronden, die
zoo veranderlijk en wisselvallig is, als even welke philosophie
in het verleden.
Intusschen gaat de schrijver op deze beschouwingen niet
verder in.
Niet de gevolgtrekking, welke men uit den voorgewenden
strijd tusschen natuurstudie en den godsdienst afleidt wenscht
hij te wederleggen, maar het feit zelve, het bestaan van den
strijd te onderzoeken. Te dien einde zal hij bij bevoegde rechters te rade gaan, niet bij hen, die zich als vertegenwoordigers
der wetenschap opwerpen en ten onrechte in haren naam
spreken, even als niemand de kwakzalvers over de geheimen
der Medische Faculteit raadpleegt, maar bij hen die werkelijk
de wetenschap vertegenwoordigen, wier werken de bron zijn
van de verbazende vorderingen op dit gebied, en onder dezen
hoofdzakelijk bij de voormannen, de baanbrekers, de kopstukken en onderzoekers van den eersten rang.
Eene tegenspraak tusschen geloof en weten, zoo zij bestaat,
kan aan het oog van deze buitengewone geesten niet ontsnappen, en zal duidelijk verkondigd worden. Indien echter onder
deze groote mannen geloovige en vrome christenen zijn, indien
zij de waarheden erkennen, die de grondsteenen van het christendom vormen, dan volgt duidelijk dat de voorgewende strijd
tusschen geloof en wetenschap niets om het lijf heeft.
Met andere woorden : de schrijver wil geen positief bewijs
leveren ten gunste van het christendom, maar een tegenbewijs
ontzenuwen; hij verzamelt de getuigenissen der eerste natuur
niet om het christendom te staven, maar om de opwer--kundige
ping uit den weg te ruimen, die de overeenkomst der natuur
tegen den godsdiensten het geloof aan God tot grond--vorsche
slag heeft, en deze opwerping beschouwt hij slechts van ééne
zijde met klaar en helder aan te toonen dat de voorgewende
overeenkomst niet bestaat. Hij beperkt zijn overzicht tot de
geleerden van de tgde eeuw.
Wij geven in 't kort den inhoud aan van het belangrijk werk.
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Voorrede -Inleiding.
I. Eene grondleggende wet : het behoud der dynamische
energie. Even als in de stoffelijke wereld, ondanks het aanhoudend ontstaan en vergaan, het worden en verdwijnen op het
bewerktuigd of onbewerktuigd gebied, de elementen zich slechts
verplaatsen en anders verbinden, nooit echter ook om het
geringste atoom vermeerderd of verminderd worden, zoo werd
iets dergelijks gevonden en bewezen van de stoffelijke in de stof
werkende krachten. Door het verbranden van kolen brengt de
machinist de beweging der stoommachine voort. Dit voortbrengen echter is geen scheppen uit niets, maar enkel een ver
omzetten; hij kan slechts zooveel mechanischen-wiseln
arbeid voortbrengen als arbeidsvermogen in de warmte gebonden is, meer niet. Hetzelfde geldt van alle natuur- en scheikundige feiten. Eene vermeerdering of vermindering van de voorhanden voorraad aan energie is aan de natuurkracht even zoo
onmogelijk als de vermeerdering of vermindering van de in het
begin geschapen stof.
Ziedaar de wet van het behoud der kracht, die met de wet
van het behoud der stof, Hâckel Substanzgesetz, de hoogste grondwet van het Kosmos, en tevens Paragraph I der monistischer
Vernunfireligion noemt.
De mannen, welke de wet ontdekt, en in de mechanische
warmte theorie proefondervindelijk bewezen hebben denken er
anders over; zij zien in haar een der eenvoudige middelen,
waardoor de alwijze Schepper de wereld bestuurt. Van Rumford, H. Davy, R. Mayer, G. Hirn, Prescott Joule, Thomson,
Krbnig, H. von Helmholtz.
II. Wiskunde. Euler, Gauss, Pfaff, Cauchy, Puiseux, Niemann, Hermite. Boncompagni Ludovisi, Drobuch, Gilbert,
Grasmann, Laplace.
III. Sterrenkunde. Piazzí, Cecchi, Denza, De Vico, Secchi,
Bessel, Olbers, Faye, Leverrier, Santini, Respighi, von Lamont,
Kreil, Heis, Encke, Wolf.
IV. Natuurkunde. r. De leer van de electriciteit. Volta,
Ampère, Faraday, Galvani, Coulomb, Orsted, Maxwell, Siemens, Weber, Grove.
2. De leer van het licht. Fresnel, Fraunhofer, Fizeau,
Foucault, Ketteler, Stokes.
Aanhangsel. Biot, Babinet, Regnault, Desains, Despretz,
Becquerel, Fait.
V. Scheikunde. Lavoisier, Berzelius, Klaproth, Vauquelin,
Thenard, Dumas, Pelouse, Pelletier, Von Liebig, Chevreul,
Chaptal, Schönbein, Wurtz, Friedel, Deville.
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VI. Aardrijkskunde. — Karel Ritter, Maury, Freycinet,
d'Abbadie.
VII. Steenkunde. Hauy, von Fuchs, Mallard.
VIII. Geologie. Bijbel en Natuur. — de Luc, Cuvier, de
Beaumont, Daubrée, Barrande, de Lapparent, d'Omalius,
Dumont, Buckland, Murchison, Hitchcock, Dana, Dawson,
Bischof, Quenstedt, Pfaff, Frans, Heer, Lossen, Waagen,
von Raumer, Geinitz.
IX. Physiologic. De strijd om de ziel. I. Muller, Schwann,
Spring, Eschricht, Wagner, Volkmann, Vierordt, Spiess,
Bischoff, Claude Bernard, Bell, Flourens, L. Pasteur, Carnoy,
Laënnec, Hyrtl.
X. Dier- en Plantenkunde. — Ehrenberg, K. von Baer,
Agassiz, Van Beneden, Altum, Arn. David, Latreille, Forster,
Heude, von Martius, Schrank, Braun, Wigand, von Muller,
Leunis, Westermaier.
XI. Evolutieleer. -- de Lamarck, Saint-Hilaire, d'Omalius
d'Halloy, Darwin, David, Lossen, Quenstedt, Ch. Lyell, Kelvin,
Gaudry.
Wij hebben bij ieder hoofdstuk de namen geplaatst der
geleerden, die de schrijver als zijne zegsmannen aanvoert, terwijl hij hun leven en werken in korte woorden schetst. Zoo als
men bemerkt zijn het geesten van den eersten rang, schitterende
sterren aan het wetenschappelijk firmament, baanbrekers op
ieder gebied, geen verwaande halfgeleerden, krukken en stoethaspels. die den meester uithangen, maar voormannen die uit
eigen kracht den weg baanden om de geheimen der natuur te
bespieden en te ontsluieren, die in hunne navorschingen enkel
de waarheid zochten, zonder als marktschreeuwers het volk
hunne fantasiën te willen opdringen.
Deze mannen no — wier naam de geschiedenis in hare
annalen zal vereeuwigen — zijn of wel katholiek of ten minste
christenen : zij staan lijnrecht tegenover het materialisme, want,
zoo als uit hun eigen woorden blijkt, nemen zij allen het bestaan
van God en van eerre onsterfelijke ziel aan. Hiermede is onafwij sbaar bewezen dat het valsch en overdreven is, de natuur
19dá eeuw als strijdig met het geloof voor te-wetnschapdr
stellen. Met andere woorden: Het ongeloof en het materialisme
beroepen zich ten onrechte op het gezag der natuurwetenschap der
vorige eeuw.
Deze stelling is de veroordeeling van de bekende en steeds
herhaalde opwerping, dat het geloof onbestaanbaar met de
natuurwetenschap is, want na onderzoek blijkt duidelijk dat
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deze tegenwerping berust op ijdel bedrog, op een bewuste of
onbewuste leugen.
De schrijver heeft dit besluit met onweerspreekbare feiten
gestaafd en verdedigd, en verdient daarom den dank van alle
vrienden der christelijke waarheid.
Roevnnond. Dr. A. DUPONT.

Institutiones Metaphysic ae Specialis, quas tradebat in ColleTomus
gio Maximo Lovaniensi P. Stanislaus De Backer, S. .7.
tertius, Psychologia, pars altera : De Vita Rationali. — Paris,
Gabriel Beauchesne & C 1 e. Een bd. in 8 0 . 288 bladz.
Hoewel zelfs gevorderden, voor het volle begrip der ingewikkeldste vraagstukken van de Metaphysica, niet zonder nut
P. De Backer's werken zullen openslaan, zijn deze toch bijzonder tot de jongere studenten gericht. Hén willen zij in de kennis
der schoolsche wijsbegeerte inleiden, grondige en juiste begrippen aanleeren, welke hen voor verdere philosophische studiën
bekwamen zullen.
Hoe dikwijls hebben wij niet wanhopig de armen omhoog
geworpen over sommige onzer « libri textus » (onzaliger gedachtenis!) waar voor orde gold de willekeur, en voor methode de
•onmacht ter synthesis van den vervaardiger. Met al hunne ver
opgesteld,-delingorv enitlgamsj
scheen het soms alsof zij alleen voor doel hadden den jongeren
het heiligdom der wijsheid ontoegankelijk te maken.
Een goed handboek zij o. m. klaar, in wij domvattende afdeelingen net afgebakend, zoodat de leerling gemakkelijk den
samenhang grijpe. Dit vereischt natuurlijk een diep inzicht in de
te behandelen stof en een wonder vermogen om met enkele
woorden hoofd- en bijzaken duidelijk uiteen te zetten. Laat elk
deel zich geleidelijk ontvouwen, zonder voor nuttelooze haarklieverijen uit den weg te gaan. Een tintje stijl zal er veelal
geen kwaad aandoen, en wat de leerling met geen strikken en
haken ontvangen wil, laat dat in heldere volzinnen voorgedragen
worden.
Sommige wijsgeeren hebben een talent om de eenvoudigste
dingen een zweem van ondoorgrondelijke diepzinnigheid bij tc
zetten. P. De Backer mist dat talent; maar bezit juist het tegenovergestelde : dat van de moeilijkste vraagstukken te vereenvoudigen. Naar ons weten heeft geen enkel handboek zoo wel
aan deze twee vereischten voldaan : klaarheid, zekerheid, bondigheid, gepaard aan een vorm die den leerling geenen walg
inboezemt.
Ziehier gansch de methode van P. De Backer. In breede
—
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trekken draagt hij eerst de te behandelen kwestie voor; begrippen worden bepaald, zienswijzen daargesteld, systemen uitgelegd. Aanhalingen uit de werken van tegenstrevers, met veel
smaak en daarom heel zuinig gekozen, helpen den leerling de
juistheid zijner opvatting toetsen en brengen hem tevens op de
hoogte van het moderne denken. Dan volgt de thesis, met den
« Status Quaestionis », waarin de zin en de beteekenis der stel
worden uiteengedaan, zoodat geen misverstaan meer moge--ling

lijk is.
In dit derde deel heeft cle « Status Quaestionis » eene verandering ondergaan, en wel van zulken aard, dat zij ons toelaat, in
te zien hoe P. De Backer er op uit is leesbare boeken te schrijven. Hij legt de woorden van de thesis niet meer elk afzonderlijk
uit; dit laat hij nu aan den leerling over, terwijl hij zelf zijne
stof synthetischer behandelt.
Diezelfde zucht naar leesbaarheid en gekuischtheid is merkbaar in zijne bewijsvoering. Hier ook heeft hij den gestrengen
vorm der ouden in moderner spraak- en gedachtelijnen willen
gieten. En terwijl aldus het argument noch kracht noch diepte
verliest, missen wij toch, wat wij best missen wilden : dorre
syllogismen-geraamten, welke op malkanders hielen plachten te
treden.
Enkele leeraars, uit liefhebberij, enkele leerlingen uit ge
mogen nog wel van schranderlijk aaneengeregen-makzucht,
betoogen houden. P. De Backer bezigt scholia en corollaria om
opwerpingen te weerleggen. Oude moeilijkheden alleen dragen
nog haar oud kleed. Deze methode helpt niet weinig tot de verstandsontwikkeling van den leerling, dien zij dwingt eiken regel,
elk woord te overwegen, omdat in eiken regel en bijna in elk
woord eene moeilijkheid aangeraakt, of een antwoord aan de
hand gegeven wordt.
En nu over den inhoud. P. De Backer wil eene Metaphysica
schrijven. Zoodus geene proefondervindelijke zielkunde. Hij zal
geene bladzijden vullen met de jongste ontdekkingen der laboratoria, waarvan hij de wijsgeerige waarde wel kent.Trouwens,men
vergeet al te dikwijls dat cie redematige zielkunde der scholastieken geen uit de lucht gegrepen systeem is, maar uit eerste
beginselen afgeleid, en op uitwendige en inwendige ervaring gegrondstaat. Aldus moet zij de proefondervindelijke zielkunde
ten grondslag liggen. Ook houdt P. De Backer stoutmoedig de
rechten op der oude metaphysica, wel verjongd, o ja! tegenover
de laatste aanvallen der positivisten, empiristen en criticisten.
Deze toch beginnen reeds in te zien, dat alleen het al te groot
vertrouwen in de wetenschappelijke navorsching tot verval der
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bovennatuurkunde heeft geleid : zoodanig is sommiger verslaafdheid daaraan geworden, dat zij zich zelve onbekwaam hebben
gemaakt om nog een der verhevenste vraagstukken redematig
te behandelen.
Daar is in P. De Backer's werk eene sterke neiging merkbaar om modern te zijn. Zijn strijd is met de huidige dwaalleeren
van Kant, Taine, Mill, Comte, Ribot, enz., enz. En wij meenen
dat hetgeen hij over de moderne wijsbegeerte zegt zal volstaan
als inleiding tot verder, zonder twijfel dieper en zekerder, kennismaking met hare stelsels.
Wel geslaagd voorzeker mag zijne verhandeling heeten
over het hedendaagsche nominalisme, en bijzonder over dat van
Taine. De duidelijkheid waarmede hij hunne systemen uiteenzet,
toont aan hoe diep hij in 't innigst denken zijner tegenstrevers
is doorgedrongen. Niet het oude nominalisme, dat eigenlijk nooit
bestond, wordt hier aan de kaak gesteld. 't Is wel Taine's nominalisme, dat verslagen ligt door dat dringend argument, waarin
wordt betoogd hoe, volgens Taine's eigene theorieën, het gemeene naamwoord noch zijn wezen van teeken verkrijgen, noch
zijn bediening van teeken uitoefenen kan.
Onderweg kwamen wij zeer lezenswaarde bladzijden tegen
over de « abstractio totalis », en een niet min lezenswaard corollarium, waarin de laatste reden wordt aangeraakt van het essentieel verschil tusschen onze verstandsbegrippen en onze fantaziebeelden.
Meesterlijk nog is de verhandeling over het Phaenomenisme
der empiristen, en bovenal het Phoenomenisme van Kant. Alleen
door onmiddellijke aanraking met de gedachte van den Konings
wijsgeer kon de schrijver die klaarheid en volheid-bergschn
van voorstelling verwerven. Nergens hebben wij Kant's systeem
zoo duidelijk uitgebreid gevonden. Men moge het altijd niet
eens zijn met P. De Backer's opvatting. Zoo b. v. omtrent het
schematismus transcendentalis zou er plaats voor verdeeldheid
openblijven. Maar dit kan hem niet ten kwade gewezen, vermits
Kant zelf zich de moeite niet heeft gegeven openlijk uit te spreken. Ook de weerlegging moet, uit een zuiver scholastisch
oogpunt, voor de beste niet achter doen. Zij is gansch oorspronkelijk. En van de fameuze « perpetua contradictio » is hier
geen spraak meer.
In de artikels over de onstoffelijkheid en onsterfelijkheid der
ziel, met zooveel zorg voorbereid en opgehelderd, vinden wij de
laatste leeren daaromtrent, hoewel niet altijd opzettelijk, aangeraakt.
Daar golft een toon van diepe overtuiging door de woorden
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der stelling waarin de schrijver, tegen Suarez, staande houdt dat
's menschen verstand, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks,
de lichamelijke individuen in hunnen eigen voym kent. Strenge
redeneering heeft hem daartoe gebracht. Immers, indien het ver
lichamelijke individuën kennen kon, dan zouden deze-stande
zijn eigen voorwerp uitmaken : hetwelk alle essentieel onderscheid tusschen verstand en zin weg zou nemen. Ik vestig de
aandacht op de par., (bl. 171..) waarin P. De Backer er op aandringt dat men de zielsvermogens niet als zooveel op zich zelf
staande wezens beschouwe. Wie dit wel begrijpt, zal menige
moeilijkheid in de scholastieke leer omtrent het onderscheid
dier vermogens kunnen beantwoorden.
Het meesterstuk is de verhandeling over den wil. Hier
ontmoet P. De Backer eerst de theorieën van de « idées-forces »
en « idées-reflets », en verdedigt hij tegen Fouillée en Ribot het
bestaan van een vermogen dat het goede door 't verstand aan
betracht. De voornaamste bewijzen der epiphoeno--gebodn
menisten worden aangehaald en weerlegd. Eervolle melding
verdient zijn antwoord op het bezwaar door sommigen (W.
James) tegen den wil geopperd als zou het gevoel van krachtinspanning van de oppervlakte des lichaams naar 't midden, niet
van 't midden naar de oppervlakte des lichaams gaan.
Na aldus het bestaan van den \vil bewezen te hebben, gaat
de schrijver tot diens vrijheid over. Alle aanhaling uit deze leer
zou de waarde van dit tractaat verminken, en ons trouwens ook
te ver leiden. Wij verwijzen den lezer naar het boek, en bijzonder naar dit klein artikel van slechts twee bladzijden, waarin
P. De Backer zelf zijn gansche zienswijze samenvat. Wij durven verklaren dat men, in de groote massa van literatuur omtrent den vrijen wil, niet gemakkelijk zulke prachtige studie zal
ontmoeten, welke niet weinig kan bijdragen om menig vooroordeel, menige onjuistheid te verdrijven.
P. De Backer's laatste werk is ongetwijfeld het beste van
zijn uitmuntenden cursus. Diep doordacht, ernstig bewerkt, bondig, helder en modern, zal het voor den leerling eene gewisse
leiding inhouden. Goede handboeken zijn raar: maar P. De
Backer's handboeken mogen onder de beste plaats nemen. Ik
begrijp dat men niet altijd zijne zienswijze volge. Ik heb die
nooit willen beknibbelen, omdat, waar ik meende met hem van
gedachte te mogen verschillen, zijne stelling toch altijd wel opgevat en gestaafd is.
Wij mogen hier nog aan toevoegen dat P. De Backer's werken de vrucht bevatten van een bijna twintigjarig onderwijs der
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Metaphysica. Ook nemen wij deze gelegenheid te baat om ze bij
onze Vlaamsche en Nederlandsche seminariën ten warmste aan
te bevelen. J. V. M.
Dr A. Habets. Het land van Loon en de Geldersche successie
Hasselt, St-Quintinus- drukkerij, 19o4 (io3 bladz.).
-orlg.
Dit werk maakt deel uit van de «Limburgsche Bijdragen »,
een jaarboek uitgegeven door het Hasseltsch Leesgezelschap,
een zeer gunstig bekend staanden Limburgschen kring van
letter- en geschiedkundigen. Het handelt over den Gelderschen
erfopvolgingsoorlog, die plaats gehad heeft onder de regeering
van den Prins-bisschop Cornelius van Berg ( 1538-15 44).
Op 't eerste zicht vraagt men zich af welk verband er bestaat tusschen den Gelderschen oorlog en het Prins- bisdom
Luik, en meer nog met het graafschap Loon, dat destijds hier
een deel van uitmaakte. Welnu, die vraag wordt door den Heer
Habets zeer duidelijk opgelost en hierin bestaat juist de groote
verdienste van zijn werk.
In zijn eerste hoofdstuk legt de schrijver ons uit de moeielijkheden verbonden aan de verkiezing van Cornelius van Bergen,
's Keizers kandidaat, en de houding die deze verplicht zal zijn
te nemen in het Geldersche vraagstuk dat reeds in het verschiet
is. Dit laatste wordt op meesterlijke wijze in verband gebracht
met den grooten strijd tusschen Karel V en koning Frans I.
Intusschen werd, zelfs door den dood van Karel van Egmond, Gelderland's laatsten graaf, Jonker Willem van Gulik tot
graaf van Gelderland erkend. (Dec. 1537). Ondanks het protest
van keizer Karels gezanten, werd deze ingehuldigd en voorloopig bleef het van 's keizers kant hierbij, want zijn voorgenomen
vertrek naar Spanje, de onlusten te Gent, de oorlog tegen de
Turken waren achtereenvolgens zooveel beletselen om zich op
dit oogenblik met zijne Geldersche aangelegenheden bezig te
houden. Willem van Gulik voor het naderende gevaar beducht,
zocht en verkreeg steun bij het Fransche hof.
De rumoerige Geldersch-Guliksche partij had gepoogd te
Luik en te Maestricht een oproer te haren gunste te veroorzaken en met het oog op deze gebeurtenissen en bevreesd voor
een aanval, had de Prins-bisschop in den loop van 154o de stad
Luik en andere Loonsche steden doen versterken, de muren en
poorten doen herstellen en de vreemdelingen bewaken.
In het tweede Hoofdstuk wonen wij, volgens onuitgegeven
stukken, zeer duidelijk weergegeven, eenen landdag bij, (14 Dec.
1541) waarin hoofdzakelijk gehandeld wordt over de moeilijke
omstandigheden, waarin het Bisdom en bijzonderlijk het land
van Loon zich tengevolge van de Geldersche kwestie bevindt.
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Zeer eigenaardig zijn ook de brieven, die de Loonsche
steden onder elkander wisselen om inlichtingen te bekomen en
waarschuwingen te zenden over den beruchten Gelderschen
aanvoerder Maarten van Rossum, die de grenzen van het land
van Loon gedurig onveilig, maakt en er de steden bedreigt.
(Hoofdstuk III).
Den draad van zijn verhaal na deze briefwisseling weer
opnemende, schildert ons Dr. Habets het verdere verloop der
krijgskundige maar vooral der staatkundige gebeurtenissen in
het land van Loon gedurende het jaar 1542. Dit jaar namelijk
(Juni) begonnen de vijandelijkheden tusschen Karel V en
Koning Frans op nieuw en de Geldersche erfenisoorlog wordt
door den schrijver hier weer behendig bij te pas gebracht. Dit
jaar en zijne gebeurtenissen wordt ons voorgesteld, voor wat de
Loonsche steden betreft, door de uitgaven destijds voor de
verdediging en versterking der steden Hasselt, St-Truyden en
Maaseyck gedaan. Allen onuitnegeven stukken, zeer goed bij
de zaak te pas gebracht.
Intusschen had Maarten van Rossum de onmogelijkheid
ingezien om zich een weg te banen door de Loonsche en
Luiksche landen en zijnen strooptocht voortgezet over Breda en
Hoogstraten, Lier en Leuven.
De door Dr. Habets uitgegeven landdagen of statenvergaderingen van 5 Aug. en ao Nov. 1542 geven ons den indruk
weer, die dezen tocht op de Loonsche landen gemaakt had en
doen ons het advijs kennen der afgevaardigden over het Geldersche vraagstuk (Hoofdstuk V).
Eindelijk in 1543, bemoeit zich Karel V persoonlijk met de
Geldersche opvolging ; op korten tijd is de opstand gedempt en
voor het eerst worden al de Nederlanders vereenigd onder
dezelfde heerschappij.
Wij sluiten ons ten volle aan bij het oordeel van den heer
Claes, die in een verslag over dit werk in de Kon. Vlaamsche
Academie van meening was, dat deze verhandeling eene kostbare aanwinst is voor onze vaderlandsche geschiedenis. L. M.
P. Fr. Steph. Schoutens, Minderbroeder. Legende der
glorioser maghet Sinte Clara. Uitgave van L. Van Hoof-Roelans,
te Hoogstraten, 19o4.
Dat Pater Schoutens een zeer ijverig uitgever is, kan niet
betwist worden. Dat hij voor zijn taak berekend zou wezen, is
ons niet gebleken uit zijn vroegere uitgave van Sinte Franciscus'
leven, en blijkt ons evenmin uit deze nieuwe van Sinte Claren
legende.Het tegenover elkaar plaatsen van de twee prozateksten,
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de eene volgens een oud hs., de andere volgens een ouden
druk, was een fantastische inval, althans zóó als Pater Schoutens
dat zaakje klaar kreeg. Men moet het zien. Aan een beschrijving van Pater Schoutens' doenwijs zal ik mij niet wagen.
Alleen dit: denk aan een oude dorpskerk, met een ouden zerkenvloer, kleine zerkjes, groote zerken, hier een insprong, daar een
uitsprong, in de grilligste onregelmatigste toevalligste sorteering. Nagenoeg zoo zien de meeste bladzijden eruit. Daar
moet de drukker werk aan gehad hebben ! Hij heeft zich goed
uit den slag getrokken. Wat den uitgever betreft, deze heeft zijn
taak bepaald tot het afschrijven en het proeflezen ; geen verklaringen; de halve bladzijde inleiding heeft niets om het lijf.
L. S.
Geschiedkundige navorschingen over de aloude abdij van 't
Park, door F. J. Rayinaekers, uit het Fransch vertaald, voltrokken
en aangeteekend door 7. E. Jansen, Norbertijner Kanunnik van
't Park. Antwerpen. Drukkerij St-Augustijn, Kipdorp, igo4, in
Sten 156 bl.
De abdij van 't Park, in 1129 gesticht, heeft een roemrijk
verleden. Weinig is over die abdij geschreven geweest. Eerst in
1858 liet F. J. Raymaekers, in de Revue Catholiqu , geschiedkundige aanteekeningen verschijnen,getrokken uit de oorkonden, in
het klooster-archief bewaard, en uit de kronijken van de abten
Maesius (t 1647) en de Pape (t 1682). 't Is ditzelfde werk dat
Eerw. Kan. J. E. Jansen in 't Vlaamsch heeft vertaald en nu
opnieuw in 't licht geeft. Deze aanteekeningen echter, die eindigden met 't jaar t8io, toen Abt Nysmans overleed en de
kanunniken de Abdij verlieten, zijn voortgezet, naar de opstelwijze van Raymaekers, tot heden. J. E. Jansen heeft onderaan
de bladzijden tal van bibliographische verwijzingen en leerrijke
aanteekeningen gevoegd. Op menige plaats heeft hij de voor
uitgave aangevuld en verbeterd. De oorkonden die-gande
vroeger in het werk zelf ingelascht waren, komen nu op 't einde
als aanhang. Daarbij bevat het boek eene nuttige inhoudstafel
en is met prachtige platen opgeluisterd.
We hebben hier niet een volledige geschiedenis voor handen, die ons het geheele leven der Abdij, in al zijn verschillende
uitingen, laat kennen. 't Zijn enkele geschiedkundige navorschingen » die, benevens de stichting en de vroegste uitbreiding,
alleenstaande en voorbijgaande daden en gebeurtenissen ver
ze zich beurtelings voordeden onder het bestuur-meldn,zoas
der verschillende abten. Wel ware er hier en daar een kleine
opmerking te maken over werkwijze en critiek, (bijv. betrekke-
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lijk het begrip van wat is een eigenlijke bron, of de manier
waarop de verwijzingen naar boeken en bronnen dienen opgegeven te worden) ; doch over 't algemeen is het boek heel goed
aangelegd en afgewerkt.
Een vluchtig doorlezen toont aan welk een belangrijke rol 't
Park gespeeld heeft in 't verleden. Wellicht ware 't mogelijk
een vollediger geschiedenis op te stellen, ruimer en grondiger
opgevat en meer overeenstemmend met de hedendaagsche
opvatting der geschiedenis, waar men zoude leeren kennen
het leven der Abdij in haar inrichting en de verschillende vertakkingen van haar bestaan en haar werking op alle gebied: de
geestelijke, inwendige gesteldheid, de betrekkingen tegenover
kerkelijke en wereldlijke overheid en tegenover onderhoorigen,
den stoffelijker en huishoudelijken toestand, den invloed op
kunst en letteren, enz., met een woord, wat men heden noemt
de beschavings-geschiedenis.
Het rijke archief en de bekwaamheid van den geleerden
schrijver laten verhopen dat deze welgeslaagde « navorschingen » enkel een voorbode zijn van een grondiger studie.
En. VAN LAPPEL.
Les gutturales grecques par Joseph Mansion (Recueil de tra
-vauxpbliésrfctdehopilrs'unvesité de Gand, 29e fase.)
Gedurende de laatste twintig jaren zijn de taalkundigen op
het gebied der vergelijkende spraakkunst niet zoo zeer werkzaam
geweest om de bestaande hypothesen omver te werpen en andere in de plaats te stellen, dan om een steeds groeiend aantal
feiten in het algemeen plan der aangenomen theorieën te schikken en daardoor eerre zoo volledig mogelijke rangschikking van
het taalkundig materiaal tot stand te brengen. Welk lot ook de
toekomst aan onze tegenwoordige samenstellingen voorbehoude,
toch zullen de uitkomsten van dien aanhoudenden arbeid hunne
waarde bewaren en men kan de geleerden niet te veel prijzen
die zich de moeite getroosten, het aantal feiten te verrijken
waarover wij beschikken om onze theorieën op te bouwen. Aldus kan men zich beter rekenschap geven van hare vastheid, van
de zwakte van zekere punten en van de leemten die er in voorkomen.
Onder dergelijke werken moet dat van den heer Mansion
als een der nauwgezetste, volledigste en belangrijkste genoemd
worden. Hij heeft eene baan gebroken door de onzeglijke massa
gegevens die de Grieksche taal oplevert voor de zoo ingewikkelde studie der drie gutturaalreeksen van het Indogermaansch;
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zijn oogst van woorden en wortels is uitnemend volledig en zal
weinig na te rapen overlaten.
Het verklaren van de Grieksche wortels en de talrijke ver
andere talen van denzelfden stam eischten-gelijknmtd
van den schrijver een aanhoudenden en moeilijken arbeid waarvoor niet alleen de indogermanisten maar ook al de beoefenaars
van de Grieksche taal hem dankbaar moeten zijn; dezen zullen
in het werk van den heer Mansion een zeer groot getal etymologieën van woorden vinden waarnaar zij vergeefs in woordenboeken zouden gezocht hebben. Het gebruik van zijn boek is in dit
opzicht uiterst gemakkelijk gemaakt door de zoo verzorgde en
volledige indices waarmee het voorzien is en die ook de latinisten en germaansche philologen met nut zullen naslaan. Wat de
schikking van het boek aangaat, zij is eenvoudig en duidelijk en
onder andere moet men het als eene zeer gelukkige gedachte
aanzien, dat de schrijver zijn werk begint met een geschiedkundig overzicht van de geheele gutturaalvraag, van Bopp tot aan
Bezzenberger. Men vraagt zich nochtans af, of er genoegzame
redens bestonden om de studie van de delabialisatie te scheiden
van die der labiovelaren in 't algemeen. A. CARNOY.
Van den Sinai. Kijkjes in hedendaagsche bijbelvragen, door
J. P. van Kasteren, S. J. — L. C. G. Malmberg, Nijmegen.
Hetgeen ons in dit boekje wordt aangeboden, zijn een viertal
lezingen door Pater van Kasteren gehouden voor Geloof en
Wetenschap te Maastricht. Vooral in de laatste jaren zou men
uit de ontdekkingen, die men gedaan heeft, zoo gaarne willen
bewijzen, dat het volk van Israël hunne beschaving niet van
Godswege ontvangen, maar de Assyriërs en Babyloniërs ontleend heeft; dat het verhaal van de wetgeving op Sinai niets
meer is dan een fabel, om aldus de oud-testamentische openbaring den genadeslag te kunnen geven. Pater van Kasteren, die
zelf voor jaren den Sinai bezocht, toont ons eerstens in zijn
werkje aan, dat de plaats, waarop eenmaal de goddelijke wetgeving geschiedde, werkelijk overeenstemt met het bijbelverhaal;
vervolgens overwegen wij met hem de tien geboden, waarin de
kerngedachten vervat zijn van alles, wat de mensch noodig heeft
voor zijn godsdienstig en zedelijk leven en besluiten hieruit. dat
zij niet door de menschen zijn uitgebracht, maar een gave Gods
zijn en eene bovennatuurlijke openbaring waardig waren. Ten
volle beamen wij hetgeen Pater v. K. in zijn voorwoord zegt.
dat n. 1. de keuze van het onderwerp geschikt is om bij iederen
beschaafden lezer, Christen of Israëliet, belangstelling te wekken
en dat de behandelde vraagstukken van onzen tijd zijn en ons
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doen zien, hoe geleerden van verschillende richting deze bestuP. D.
deeren en bespreken.
Een Rooske van Overzee. August Cu//pens. Duim/j esuitgave,
46e boekdeel. Ik las om den zelfden tijd Jesus de Nazarener en
een Rooske van Overzee. Die Jesus de Nazarener is niet de
ware, maar dat Rooske blijkt een waar, d. i. een volmaakt
Zusterken der Armen te zijn; en ik bedank den E. H. Cuppens,
omdat hij mij de boven- alles-beminnelijke volmaaktheid liet
aanschouwen. Want, menschen lief, hier hebben we nu een
volmaakt zusterkeu ! In hare roeping uit het Iersche-freule-leven
tot het leven der Zusterkens der Armen; in hare toewijding aan
de Pekes en Mekes van 't Luiksche godshuis ; in hare zelfopoffering voor blinden Hendrik, voor wiens bekeering zij haar schuldeloos leven ten beste geeft; in haar sterven, door een helmend
duivel-uitlachen voorafgegaan; in alles is zij volmaakt in den
overtreffenden trap. A. Cuppens bewijst die volmaaktheid ten
overvloede. Nu 't ligt in mijn bedoeling door dit woord ten overvloede
Cuppens' grootste gebrek aan te duiden : te luid schettert zijn
loftrompet ; 't geen om den duur... een weinigje verveelt. Doch
dit gebrek vloeit dan ook weer voort uit Cuppens' beste gave,
te weten, uit zijn edele kunstenaarsliefde tot zijn ideaal. Dat
bemint hij zoo vurig, dat men bij zooveel warmte niet koel kan
blijven ; dat men dat ideaal ook gaat beminnen, en men erover
een beetje grootspraak mag lijden. En dat zal bij velen, die anders achter sommige brokken « rhetoriek! zouden schreeuwen,
dien banvloek der modernen terughouden.
Ik spreek daar het woord Modernen uit, en dat leidt me
tot de vraag : Hoe zal men Een Rooske in moderne kringen
onthalen ? E. H. Cuppens zal misschien antwoorden dat hij
voor de Duimpjeslezers heeft gedicht, en vooral door hen, niet
door modernen, moet beoordeeld worden. Nu 't Vlaamsche
volk zal, indien het verzen kan lezen, met dit gedicht hoog
oploopen om de gemoedelijkheid en den pakkenden eenvoud
der vertelling, om het hooge leven der Heldin.
Maar nog eens wat zal men in moderne kringen over een
Rooske denken? Wel de modernen zijn nog volksch genoeg om
over dit gedicht nagenoeg hetzelfde te denken als het volk.
Maar de modernen zullen erop wijzen; hoe deze verzen, die aan
Gezelle's Song of Hiawatha herinneren, niet alle zoo lief rythmeeren, als de verzen des Meesters. De modernen zullen bekennen dat de taal inalsch, en de verzen glad zijn; maar zullen de
waarde dezer verzen door eene beeldspraak te kennen geven,
als b. v. « als ik deze verzen lees, rijd ik op schaverdijnen over
j
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eene lange smalle gracht: schoon ijs — hier en daar kelderijs —
vlug kan ik rijden ; doch de buitenwaartsche sneê kan ik niet
leggen. »
Men zal den dichter loven om sommige beelden, als b. v.
Hei, hoe gaan heur losse haren
waaien in de vrije luchten,
als een gouden vaan, die allen
zullen volgen in verrukking.
Men zal hem loven om zijn getrouw weergeven van menschen en dingen; — doch vooral om zijne zielverheffende
gedachten.
Dit gedicht is opgedragen aan Juffrouw Belpaire, die
zieleschoonheid, hooger Lijden,
Kruisomhelzing om de Liefde
van het goddelijke Kruislam
boven alle schoon (kan) stellen
dat er hier, op aard, mag bloeien.
Maar dan is het ook in 't algemeen aan alle Katholieken
opgedragen, « tot ons vreugd en zielverkloeking », en alle katholieken moeten den E. H. Cuppens erom bedanken! W. W.
Dolóre, Stille Geluiden en Zon en Nevel, door W.van Weide.
— 's-Gravenhage, Van der Haar & Van Ketel.
Dolóre verscheen in rgor en behelst ioo bladz.; Stille Geluiden in 19o3 en behelst 17o bladz.; Zon en Nevel verscheen
insgelijks in rgo3 en bevat 304 bladz. Indien ik de som maak,
dan bevind ik dat W. van Weide in drie jaar tijds 574 bladzijden
verzen op de markt heeft gebracht. Iedereen moet bekennen dat
deze vruchtbaarheid ofwel een ontzaglijke vlijt ofwel een verbazend gemak veronderstelt en dat ik niets te veel zeg indien ik
beweer dat Vondel geklopt is. Van welken aard deze verzen
zijn kan ik moeilijk beschrijven. Ik geef liever een staaltje uit
elken bundel.
ZUCHT DAN MIJN ZIELE

(Dolóre)

Zucht dan, mijn ziele, och zucht er dan wat!
— 't Leven is wel heel veel gezucht! —
Laat lichtstil vleien toch heel lieve schat
Van mooie en goede genucht ! enz.
PHILISTER'S GEEST

(Stille Geluiden)

Ik haat Philister's geest, de nuchter-lauwe!
Die nog, God betert, deze aard bestuurt!
Die slechts van ruw-genoegens is bevuurd l
En nooit van heilig vocht zich voelt bedauwen. enz.
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EENS DICHTERS WOORD

(Zon en Nevel)

Ik, die op des levens banen
Smarten-vol het Noodlot draag,
Die in smarten hoog de vanen
Van 't Geluk hef zonder klaag',
Die met staal-gepantserd lijve,
Dwars door rotsen brak den weg —
Zal o Schoon uw Zanger blijven,
Tot ik 't hoofd tot rusten leg. enz.
Ge ziet, lezer, dat de dichter zijn vaan nog niet afgeeft en
dat wij van hem nog veel schoons mogen verwachten. Macte
animo, W. van Weide! Ik mag niet vergeten mede te deelen dat
van Weide zich even goed in 't Duitsch ontboezemt als in 't Nederlandsch : 't is hem eender. In Dolóre staan gedichten An den
Mond, In Waldstille, over Verlorenes Gluck, over Tod en andere. 't Is knap, waarlijk! C.
Beschrijvende meetkunde, door Dr. J. Kors. Eerste deel.
Bij Noordhoff, 19o3. Groningen
Dit werk bevat in weinige bladzijden de volledige theorie
van beschrijvende meetkunde welke gewoonlijk in de hoogste
klasse van het middelbaar onderwijs aangeleerd wordt. Slechts
33 bladz. tekst, en verder omtrent twee honderd gemengde opgaven, benevens een groot getal voorgestelde vraagstukken in
den tekst verspreid, maken het eerste boekdeel uit. De figuren,
met veel zorg geteekend op beste papier, vormen een afzonderlijk atlas, welke als een waar model mag aanzien worden.
Schrijver behandelt opvolgentlijk het punt, de rechte lijn,
het platte vlak ; waarop natuurlijk volgen het zoeken van afstanden, hoeken van lijnen, van vlakken. Verder leert men vele
vraagstukken vergemakkelijken door het aannemen van nieuwe
projectievlakken, en omwentelingen om lijnen als assen.
In de negen laatste bladzijden der theorie handelt schrijver
over lichamen ; hunne snijding door vlakken en lijnen, en over
onderlinge snijding van lichamen. Dit laatste deel behoort niet
tot het middelbaar onderwijs, maar dient liever als inleiding
van hoogere studiën. Het is hier dan ook op heel kortbondige
wijze voorgedragen, en kan als toepassing der voorgaande
theorie aanzien worden. Niets verplicht ten andere den leeraar
het boekje tot op het einde toe te volgen en uit te leggen.
Aangaande uitleggingen merken wij op, dat deze «Beschrijvende Meetkunde » van Dr. Kors enkel past in handen van
jonge lieden die de lessen van eenen leeraar volgen, en van
weinig nut zou zijn aan den beginneling welke alleen op eigen
krachten zou steunen ; en dat uit oorzake der kortbondigheid
van den tekst. Om dezen hinderpaal eenigszins uit den weg te
ruimen, heeft schrijver na elk bewijs de voornaamste stellingen
der stercometrie neergeschreven welke in dat bewijs toegepast
worden. En dat vergemakkelijkt grootelijks de volledige beredenering.
Voegen wij hier nog bij dat het werkje, hoe hoog wij het
ook schatten, in ons middelbaar onderwijs onbruikbaar is ; niet
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uit hoofde der taal, maar wel omdat sinds eenige jaren de
beschrijvende meetkunde hier onderwezen wordt zonder behulp
van een as van projectie. Daardoor verandert, zoo niet gansch
de theorie, dan toch de vorm der stellingen en de teekening der
figuren.
Voor scholen waar de beschrijvende meetkunde met as van
projectie aangeleerd wordt, mogen wij het huidige werkje hoogst
aanbevelen. V. V.
De Electriciteit. Naar het hoogduisch van Dr. Bern. Wie
Sassen. — Derde druk. P. Noordhoff.-sengrud,oP.WB
1904. Groningen. 76 bladz. Prijs go cents, gebonden f. 1 25.
Het bondig werkje van den Heer leeraar Sassen is in korten
tijd tot de derde uitgave gekomen. Zijn bijval is verdiend. Zeker
is het niet tot leerboek voor aanvangers bestemd. Maar het is
klaar en duidelijk genoeg, alhoewel beknopt, om door hen, die
het belangrijkste van de electriciteit willen kennen, met nut ge.
bruikt te worden. Het bevat juist datgene, wat ieder ontwikkeld
mensch over dit onderwerp diende te weten, O. CORNET.
.

E. J. Bomli. Nouvelles Traductions (II),francais-hollandais.
Groningen, P. Noordhoff, igo4.
In de 6e aflev. van Dietsche War, wezen we op het eerste
deel van dit werkje als op een flink oefenboek voor vergevorderden. Dit tweede deel is een aanvulling op 't andere, en beslaat
rr6 bladz. Fransche uittreksels van gemiddeld een blz. elk, gevolgd door «notes explicatives » met de vertaling van moeilijke
wendingen. Waarom bij elk uittreksel niet aangeduid uit welken
schrijver? En dient à la différence de wel weergegeven door in
tegenstelling van, (oef. r3) Basque door : machteloos (oef. 25) ; la j5luie
grai faisait rage door : die een oorverdoovend geraas maakte (oef. 39) ;
l'aarès-midi doux et voild door : dezen zachten en somberen (1) namiddag
(oef. 86); escouade (de déménageurs) door : groep (oef. 89) ; gargoliers
door : restauratiehouders (oef. 89) ? enz. T.
;

R. Bos en C. H. Steenbeek. Nieuwe teekenschool. Handleiding bij het teekenonderwijs op de lagere school. Eerste deel.
Met 206 afbeeldingen, P. Noordhoff, Groningen, 19o4, fl. 1.25.
— Tweede deel. Met 593 afbeeldingen. Id., 1904, fl. 2.50.
In afl. so van Dietsche War. gaf de bespreking van het eerste
deeltje van Bos en Steenbeek's « Mijn teekenboek » mij de
gelegenheid mijne ingenomenheid met hunne leerwijze te betuigen. Daar nu ook de theoretische handleiding (althans de eerste
helft), en alle tien deeltjes van «Mijn Oefenboek » (à fl. 0, 125 elk),
alsmede Serie I en II van de Wandplaten bij « Nieuwe Teekenschool » (formaat 58> 82 cm., in reeksen van so nummers, à
ft. 2,50 de reeks) ter recensie ingezonden werd, acht ik het plicht
met allen nadruk de aandacht van belangstellenden op dit stel
uitgaven te vestigen. De oefeningen in de school, dienen, zich
aan te sluiten bij het naïeve teekenen van voor den tijd dat
het kind ter school gaat. Een uiterst prettig geschreven boek,
en 't lezen ervan oprecht een genot. Hoe de zaken staan, wat
bij onze Noorderburen het lager teekenonderwijs betreft, en hoe
sedert Comenius tot op heden de pedagogen er over gedacht
hebben, dat vindt men klaar bijeengeschikt in de paar hoofd-
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stukjes die tot eigen lijke inleiding dienen. Afzonderlijke hoofdstukken worden hierna gewijd aan Naïefteekenen, aan de hier
vooruitgezette nieuwe methode, aan het handteekenen in verband met andere leervakken, aan het metend teekenen, aan
het mechanisch teekenen, het opwerken en kleuren, de teekenbehoeften, het leerplan eindelijk en de wijze van lesgeven
edurende het eerste en het weede leerjaar.
Het tweede deel kwam eerst heel onlangs van de pers.
Achtereenvolgens worden er overvloedig geïllustreerde hoofdstukken gewijd aan gedachtenteekenen, — aan 't aanwenden
van hulplijnen en hulpfiguren, — aan het teekenen naar de
wandplaten welke de samenstellers dezer handleiding, ten
behoeve van 't schoolonderwijs ontworpen hebben, — aan de
elementen van projecties, doorsneden en van perspectievisch
teekenen in zoover die op de lagere school weleens te pas kunnen worden gebracht; en verder wordt in bijzonderheden toegelicht en uitgewerkt het leerprogramma voor het derde, het
vierde, het vijfde en het zesde leerjaar. Een aanvullend hoofd
een register volledigen het werk.-stukjeovrnbhf
Wat tot lof van de schrijvers mag gezegd worden is, dat ze
overal tot nadenken stemmen, en dat hun methode rekening
houdt met al de eigenaardige moeilijkheden die het teekenonderwijs in de lagere school oplevert. Van den onderwijzer vergen
ze noch buitengewone vaardigheid in het teekenen, noch overdreven inspanning. De wandplaten zullen hem daarenboven zijn
taak helpen verlichten. En van de kinderen evenmin, alhoewel
ze zorg hebben gedragen dat de knapen of meisjes met veel aanleg niet zullen belemmerd worden door de trage vorderingen van
hunne maatjes, noch deze laatste ontmoedigd door het niet kunnen bijhouden van de langzamerhand te moeilijke oefeningen.
Ja, ook in de huiskamer wenschen we deze twee deeltjes, en de
reeks bijhoorende teekenboeken goed onthaal: vader of moeder
zullen het niet beklagen dat ze de teekendrift hunner kleuters
leerden leiden en den aanleg der kleinen hielpen ontwikkelen ;
en het stel prentjes in de teekenboeken is zoo flink gekozen en
voor de kinderlijke belangstelling zoo afwisselend dat weinige
Sint-Niklaasgeschenken zullen onthaald worden met hartelijker
vreugde.
Eindelijk dat de prijs, als men de puikverzorgde uitvoering
en talrijke illustraties in aanmerking neemt, zoo laag is, verdient wel dat hier uidrukkelijk op gesteund worde. Moge deze
warme aanbeveling kennismaking in ruimen kring voor gevolg
hebben, zoodat het flinke werk van de heeren Bos en Steenbeek
ons verwaarloosd lager teekenon derwijs helpe opbeuren en
herinrichten. W.
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St-Cassianusblad. Maandschr. voor Opvoeding en Onderwijs, Mechelen, December 19o4.
Opgeteekend : Twee tegenstrijdige grondbeginselen der
zedenleer getoetst aan ondervinding en rede, door Brabander. —
Over de uitspraak onzer taal, door Kan. Y. Muyldermnans. —
Vestiging der Franken in Gallië. Regeering van Clovis.— Praktische les. Schrijfswijze van de lange a, door 7. L. — Gymnastiekles, door ,Ian Leitany. — Moeder de zon; stuk in cijfermuziek; woorden van Edw. De Keyser; muziek van Al. Desiner. —
Het Muntwezen, door 7. L. Wouters. — Nieuwjaarsbrieven. —
Uit het buitenland. — Offic. stukken. Snippers. Boekbeoord.
enz.
.

-- Januari 19o5.
Nieuwjaarspraatje, door Kan. .7. Muylderinans. — Guldene
Annotatiën. — Een terugblik op den 8 September, door kan.
De Bruyn. — Over de uitspraak onzer taal, door Kan. 7. Muyldermans. — De gestrafte Ezel, door P. 't Hoen. — De Merovingers, door Prof. X. — Nog een woord over de «Federatie ». —
Jan Waaghals, gedichtje van Jos. T. — Neutralité. — Eene
Benoeming.- Op het graf van den H. Van Cleef, hoofdonderw.
te Berchem. door .7. F. Vissenaeken. — Steenkool en ijzer in
onze Kempen. — L'agriculture japonaise. — Officiëele stukken,
enz.
De Belgische School. Opvoedkundig maandschr., Brugge,
drukker Van de Vyvere, prijs 3 fr. November 19o4.
Opgeteekend : Beheer van het Lager Onderwijs. — Concentratie, een zeer pract. art. door Y. S. — Beplanting van
speelkoeren en speelplaatsen, door Kain. Mestdagh. — De vrije
zelfwerkzaamheid des kinds, door Insp. Vanden Weghe. — Het
Schoolmuseum en de Vaderl. Geschiedenis (met plat.), door
Cyr. Claerbout- — Rekenkunde in den ]ageren graad. Pract. les.
— De Belgische instellingen van vooruitzicht, beoord. in den
vreemde. — Het schoonschrijven in onze lagere scholen...
Boeken- en offic. nieuws, enz.
December 19o4.
Eigenliefde, door Fr. Clerckx. — Zorg voor alle afdeelingen.
— Het schoolmuseum en de vaderlandsche geschiedenis, door
C. Claerbout — Aanleering der tweede taal. -- Het vlug teekenen eener schets aan het bord gedurende de lessen. — De
Angelus, woord. van L. .7. Lenaerts; muz van Y. Libot. — Practische lessen. - Over het spraakkundig onderwijs. — Offic.
stukken.
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De Student. Kerstmis 5904.
Er is veel goeds in dit nummer te vinden: een schoon
gedicht van Segol : is 't avond ? een grondig begrepen gedacht, in
eenen oogenschijnlijk strengen vorm vrij en vurig ontwikkeld ;
iets over Het Maatschappelijk vraagstuk en de Studentenbeweging door
P. De Witte, dat wel eens aan de studenten dient voorgesteld ;
Uittreksels uit Deken de Grijze's, artikel in het Belfort over
C. W. ; Over Dagbladen uit - Het Centrum » en « Onze Tijd »
overgenomen ; een blaadje Naoogst, De voorzetsels door Dristen;
een verslag van de werking van het Algemeen Katholiek Vlaainsch
Studentenverbond in meer clan 20 plaatselijke kringen, waar wij het
blijde teeken in zien dat het verbond weer leeft en bloeit. Daar
zien wij andere stukken niet graag in den Student die ons,-tegn
in de laatste tijden bijzonder, aan wat beters gewend had : in de
tegenwoordige ernstige wending van de Vlaamsche beweging is
die oude « ruitenbrekerij » minder van pas zooals zij doorstraalt in een Studenteuserinoen op den feestdag van St-Stejhanus, dat
is : van den gekroonde, geteekend Stoessel, een opstel dat ten andere
meest geschreven schijnt om de vindingrijkheid van «Stoessel» 's
brein te doen waardeeren; De Zee door Jan a Castro zullen wij
niet Bouddhistisch heeten ; toch zit er de verkeerde neiging in
om troost te zoeken in verdooving en niet in vastberadenheid ;
Op straat, Het Weezekind en andere stukskens zijn minder waard.
De Groene Linde. Januari rgo5.
Een nieuw twee maandelijksch tijdschrijft voor de jongeren
« uitsluitend gewijd aan letterkundige kunst ». Prijs, 5 fr.
(Bureel Minderbroederstraat, 29 te Leuven). In Een Woord vooraf
zet Prof. Dr. De Cock uiteen : hoe de raad zijn taak opvat
« wij behoren tot geen school... We erkennen geen andere
regels dan die welke noodzakelijk voortvloeien uit den eeuwigen, onveranderliken aard der dingen. We willen zijn dienaars
van het Schone, niets minder, niets meer. »
Dit eerste nummer brengt schetsen van Styn Streuvels, Des.
De Cock en Raf. Vermandere, verzen van Felix Rutten, Om.
K. De Lacy, Herman Broeckaert en Jef Muls. Voorts beschou-

wingen over De Katholieke Vlaainse literatuur door L. Van Puyvelde die betreurt « dat van katholieke zijde ons letterkunde niet
is wat ze zijn moet en wat ze zou kunnen zijn », ten deele omdat
de jongeren niet genoeg aangewakkerd worden « om scheppende literatuur voort te brengen » en te veel tot voorafgaande
studie worden aangezet en ook omdat « wordt door sommige
onvoorzichtigen vereist dat ook onze broertjes en zusjes met
smaak zouden moeten kunnen snoepen aan al de lettervruchten
van katholieken. » — J. De Cock bespreekt breedvoerig Verhuist's Jezus de Nazarener. Te lezen hierin, bijzonder, de wijze
waarop, volgens den schrijver, het motief van Judas tragisch,
en toch historisch, kan opgevat worden.
Jong Dietschland. Kerstnummer í9O4.
In de Collegiën zou het kunstonderwijs ook op 't programma moeten voorkomen. E. H. Soens heeft vroeger in
D. W. en B. getoond wat er te Gent, in St-Lievens, in dit opzicht gedaan wordt. Jong DietschIand pleit ook voor die thesis
en brengt een voorbeeld van les, van ontleding. die zou kunnen
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gegeven worden bij de verklaring van het Zeusbeeld van Otricoli,
Vóór de graflegging van Fr. Bartolomeo en Christus beweend van
Ant. Van. Dyck. — Loterstyd, een goed schetske door Jef Joos.Vervolg van Jan Seebrechts studie over Adriaan Willaert en
zijne volgelingen ; schrijver betreurt dat Vlamingen zelf aan
Palestrina en aan Bach eer toeschrijven die aan Vlamingen als
Willaert, Van Roor en Sweelinck toekomt. Hij bespreekt ook
de opvoering van Tinels Godelieve te Antwerpen en betreurt dat
het stuk tot hiertoe niet in den Schouwburg werd gespeeld. —
Leo van Puyvelde vat Verhuist's stuk Yezns de Nazaveser anders
op dan gewoonlijk gedaan wordt : niet Jezus is de hoofdpersoon
«schrab de rol van Jezus uit, laat hem op het tooneel niet
verschijnen, en het drama staat nog gansch recht ; alleen de
tooneeleffecten zijn weggebrokkeld . Schrijver meent dat
Verhuist — bewust of onbewust ons hier een beeld geeft van
den strijd rondom Jezus en zijn leer, van den eeuwenouden
kamp tusschen geloof en ongeloof, dogma en ontkenning, geconcretiseerd in den strijd van Christus « voor- en tegenstaanders
gedurende zijn menschelijk leven... Judas is de incarnatie van
dien twijfelgeest; in dit drama wordt niet de Jezusfiguur uitgebeeld maar wel de Judasfiguur »• Voorts verzen van Alb. Kluyskens, Karel De Hoop, Roel Van Branden en Aran Burfs.
Het Katholiek Onderwijs. januari 19o5.
Vervolg, van Geschiedenis der Opvoedkunde (hier gaat het over
Erasmus) en van Die Afrikaanse Taal. Eene korte maar duidelijke
voorstelling van den Invloed der Fransche taal ten tijde van Jacob
van Maerlant. Ook in dit nummer Practische beinerkingen over kerk
betrekkelijk het « Motu Proprio ».
-zangekrmui
De Vlaamsche Kunstbode, December 1904.
De grootste brok is het artikel van Gustaaf Segers over
Vondels Gelegenheidsdichten met vele aanhalingen die opgehelderd
worden. — Voorts « Eene Kerstvertelling » van Maxim Gorki,
eene schets Bloote Voetjes door Okt. Steghers en verzen door
Joh. Groeneboom, Jan Bouchery en Leonard Buyst.
Germania. Januari 1905.
T. De Smaele bespreekt den toestand der Vlamingen in
't Luikerland waar het « erbarmelijk » gesteld is. 't Is spijtig
dat de schrijver niet wat meer inlichtingen geeft over het Werk
der Vlamingen. Op het Eucharistisch Congres te Hasselt, in 't
verleden groot verlof, werd de inrichting daarvan breedvoerig
uiteen gezet. — Dr. Ludw. Wilser schrijft over de afstamming
der Nederlandsche bevolking. — Hilda uit het Kabouterwoud,
Lyrisch sprookje in 3 bedrijven door Johan Lefevre, waar Oscar
Roels de muziek heeft voor geschreven. — De fransche oudminister Baudin schreef in het Journal over de betrekkingen van
Frankrijk en Duitschland, hij wenscht dat Fransche families
hunne kinderen meer in Duitschland zouden zenden en omgekeerd en dat er meer bloedvermenging komen zou. Het fransch
ras zou er bij winnen. Eenige dier beschouwingen staan hier
vertaald. — Parvus wijdt enkele woorden aan Justus Van Maurik
s. B. v. Maarsen klaagt over de tendenz van H. Heyermans'
werken. — Achteraan in 't boekennieuws een klein woordje
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over Lectuur, het Nederlandsch tijdschrift voor boekenschouw.
Wat beteekent in de onpartijdige Germania de zin « Afgezien van
de wat al te klerikale richting is het een tijdschrift dat men ten
zeerste aanbevelen kan. »
Volkskunde, ge-IOe alley.
Dr. J. Schrijnen schrijft over Etymologische folklore; zoo
noemt hij « de verschillende volksuitingen die berusten op zoogenaamde volksetymologie a, met eenige kenmerkende voor
Waarom heeten de Amerikanen uit de Oostelijke-beldn.—
provinciën Yankees, vraagt H. Logeman. Antwoord: dat is nog
niet met zekerheid uitgemaakt; die naam wordt gegeven alleen
aan de bewoners der Oostelijke provinciën en dat is juist de
plaats waar de Nederlanders in de 17e eeuw meester waren. Toen
heette New-York Nieuw -Amsterdam. Zou die naam niet komen
van Jan Kees, op zijn vlaamsch gezeid Jantje Kaas ? — A.
De Cock geeft het vervolg van zijn opstellen : preekwoorden en

zegswijzen afkomstig van oude gebruiken, en Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk. Nog van hem een
opstel over de vertelling Het stilzwijgende koppel, een onzer meeste
verspreide vlaamsche volksvertelsels. ook in den vreemde
bekend.
Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude
Hertogdom Brabant. December 1904.
Fr. De Ridder haalt eenige voorrechten aan van het kapittel
van St-Germanus kerk te Thienen. — Fl. Hellemans deelt
eenige oude stukken mee uit het archief der kerk van Halle (bij
Zoutleeuw) die belang hebben voor de geschiedenis van dit
dorp. — J. Vannerus deelt mee wat het Staatsarchief te Antwerpen bevat voor de beoefenaars der kerkelijke geschiedenis
van dorpen der provincie Antwerpen. — Vervolg van H.
De Bruvns Geschiedenis der Gemeente Kersbeek : Hier wordt
gehandeld over de pastoors van het einde der r8e en het begin
der rg eeuw. — Edg. de Marneffe deelt oorkonden mee voor de
geschiedenis van Tervueren, Leuven en omstreken en P. J.
Goetschalckx oorkonden over de scheiding van Schooten,
Merxem en St. Job in 't Goor.
't Park's Maandschrift, i5 Jan. 19o5.
Brengt eenige woorden over De Landbouw en de Abdij van `t
Park in de Middeleeuwen, het begin van een opstel over de kerke
geschiedenis van het Aartsbisdom Mechelen en een brief-lijke
van Eerw: H. Maussen op reis naar Brazilie.
Ontwaking. Januari, rgo5.
Jaak Mesnil schrijft over de werking « van wat men heden
het gerecht heet », in italie alleszins, en vindt gelegenheid om
zijne anti-katholieke en anarchistische denkbeelden vooruit te
zetten. Wij knippen een zin uit de nota aan den voet der ge bladz.
« De echtbreuk kan eigenlijk niet als misdaad worden beschouwd ; de overspelige vrouw beschikt maar over 't geen zij
onafneembaar bezit: haar eigen persoon. Aannemen dat zij door
het feit van haar huwelijk alle recht verbeurt om te beschikken
over zichzelve is de slavernij der vrouw aannemen; men moet
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logisch zijn ». Kapdelingen door Reimond Styns. — Verzen van
Siska van Daelen en Willem Gyssels. — Ten slotte, in vorm van
brief,een pleidooi ten voordeele van homosexualiteit die schrijver
alleen onrein vindt wanneer zij geschiedt « enkel om des wellusts wil. »
Durendal. December 1904.
H. Moeller schrijft geestdriftig over La Belgique van Cam.
Lemonnier « un livre absolument unique à tous les points de
vue ». Le Martyre de Vivia Perpetua et de Félicité uit een werk van
J. de Tallenay dat binnen kort verschijnen zal. De brok die wij
hier krijgen doet denken aan Quo Vadis. Voorts overzichten:
van verschenen dichtbundels, van muziekuitvoeringen en kunsttentoonstellingen en de Gazette des Faits et des Livres van Firmin
Van den Bosch.
La Fédération artistique.
No 5o. E. Baes: Mystère d'art. — A. Van Ryn: Le Sceau
de Beethoven. — Levêque : L'Animal en Iconographie (suite).
— Le Salon d'Anvers V.
51. Ch. Gounod: Berlioz jugé par Gounod. — Le Salon de
Tournai. — A. Van Ryn: Mozart et Mottl. — J. Ajalbert: Le
droit de 1'artiste sur l'oeuvre d'art.
52. Fert: Vulgarisation. — E. De Taeye: Joseph-Theodore
Coosemans. — Levéque : L'Animal en Iconographie (suite). —
Vurgey : Bibliographie generale de 1'Esthétique.
i. A. Van Ryn: Les Definitions en Art. --- De Taeye:
Physiologie psychologique des couleurs. Le Rouge. — E. Baes:
La vision du reel.
2. Les Négateurs de 1'Esthétique. — Levêque : L'Animal
en Iconographie (suite). — J. Van den Eynde : Le Rhin de
Benoit.
3. Ergo: Musique decadente. — Van den Eynde: Le Rhin.
— Concerts Ysaye : « La seule annonce d'une nouvelle audition
de la symphonie de V. d'Indy avait fait des vides sur les
banquettes. »
4. E. Baes: Question de prisme. — P. Vander Meersch:
Zeevolk de Gilson. — E. Louis : Exposition Tijtgat.
5. Fert: Instabilité. — Levéque : L'Animal etc. (suite). —
J. Van den Eynde: Le Rhin (suite).
6. E. Baes : La poésie instrumentiste. — Levéque : L'Animal etc. (suite).
7. Levèque : L'Animal etc. (suite). — Ed de Taeye : La
Onzième du « Sillon ».
8. Vurgey : Propositions d'Esthétique. — Id. Bibliographie
generale de 1'Esthétique.
g. A. Van Ryn : Le Jongleur de Notre-Dame, mystére en
3 actes de Massenet. — Levêque : L'Animal etc. (suite).
io. E. Baes: La Religion de 1'Effort.
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ii. F. Choisy: Aristo phane, L'Assemblée des Femmes. —
Levêque : L'Animal etc. suite). — Maeterlinck: Une revue
germanique à Paris.
12. E. Baes: Légendes du Littoral. — J. Van den Eynde :
Ricardo Castro.

Revue Néo-Scolastique. Novembre I9o4.
C. Alibert. — Valeur educative de la discipline scolastique.
Schrijver bewijst dat door .e scholastische leerwijze de geest
orde en klaarheid verkrijgt, en dat hij beide hoedanigheden van
doen heeft. Wij hadden ga erne hierbij een onderzoek gezien
van de tegenwoordige stel; els die juist het tegenovergestelde
beweren om, gelijk St-Tho nas zegde, er uit le leeren wat er
goed in is, en ons van hetge en er verkeerd begrepen wordt te
wachten. — M. De Wulf U, a preux de la parole an XIIIP siècle. —
Al wie in het leven van de gedachtenwereld der xiu eeuw
belangstelt, en 's schrijvers bijzondere bevoegdheid in het vak
kent, zal die studie leze n waar wij leeraar Godfried van
Fontaines, St-Thomas' leer tegenover de academische overheid
zien verdedigen. — Cte Doi aet de Vorges. — L'Estiinative. Na
den oorsprong en de ontwil keling van het begrip der « estimativa » in de Scholastiek o aderzocht te hebben, herneemt de
schrijver de studie van het erstand der dieren en besluit : r° de
dieren kennen de voorwerp en niet als dit of dat, maar enkel als
coed of slecht : 2° de dier( n eebruiken middelen om tot hun
doel te geraken, maar hebben geen afzonderlijk begrip van
beiden noch van hun verband ; 3" het doel der dieren is enkel
het oogenblikkelijk genot. Om dit doel te bereiken hebben zij
een bijzonder vermogen noodig, dat van het eindelijke streven
afhangt en uit twee deelen bestaat : eene geschiktheid tot verbindingen en hetgeen men tegenwoordig het instinct noemt.
Deze studie volgens de moderne zielkunde geleid, bevestigt en
ontwikkelt de leer der groote Scholastieken. Men vindt er den
invloed der Leuvensche school, onder andere van wat den
uitleg van St-Thomas « De Anima » aangaat. — Mélanges et
Documents. — A. D — Les Psychonévroses, à propos d'un livre récent.
Dit boek is : « Les Psychonévroses et leur traitement moral »
van Dr. Dubois die, hoewel openlijk materialist, in de studie der
zenuwziekten gedachten wil doordrijven welke met den Scholastieken « animisme » wonderwel overeenkomen. — Th.
Gollier. — Revue d'ethnographie. -- A. Pelzer. — Le mouvement
néo-thomiste. -- Bulletin de l'Institut de Philosophie. Het nummer
bevat eene aflevering van den Sommaire idéologique en Le Mouve-

inent Sociologique.

Wetenschappelijke bladen. Jan. 19o5.
Hedendaagsche politieke en industrieele toestanden in
Australie, door Tom Mann (uit The Nineteenth Century). — De
vrees voor longtering (uit de Deutsche Revue). Dr. A. Fraenkel
spreekt over de pijnlijke toestanden welke de overdreven vrees
voor besmetting dagelijks veroorzaakt. — Griekenland onder de
Turken naar W. Miller (in Westminster Revue). — De verspreiding der Elementen in het Heelal, naar K. B. Hofman (uit de
Deutsche Revue). Selma Lagerhof door Oscar Levertin. — Korte
mededeelingen worden nog gedaan over de grenzen van het
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talent der Japanners, de geschiedenis van den volksgeest in
Duitschland, Ibsen's Nora, de weelde, de beste uitspraak, en
over woekerplanten op het gebied van het Darwinisme.
De Gids. Jan. 19o5.

M. Scharten-Antink geven het begin van eene schets Sprotje
dat tot hiertoe niet te veel zegt. — Hugo de Vries begint een
belangrijk opstel over Het Yellowstone-Park, met zijne warme
bronnen boven in het Rotsgebergte, « wellicht de meest merkwaardige plek in Amerika ». — Hélène Mercier handelt over de
Volkshuisvesting te Amsterdam, waarmede het evenals in meestal
de groote steden, maar treurig gesteld is. De nieuwe woningswet
en het optreden van ontwikkelde vrouwen als woningopzichteressen zijn lichtstrepen aan de oosterkim. — Er is te veel eenvormigheid in de scholen die voorbereiden tot het hoogex
onderwijs schrijft A. A. W. Hubrecht. Al de leerlingen worden
te veel over denzelfden kam geschoren. Wie overal maar juist
voldoet, « behoort niet voor eene universitaire opleiding in aanmerking te komen. Daarenboven zijn de jongelieden die in sommige vakken altijd stumperd blijven, maar die in andere vakken
bewijzen van uitnemende begaafdheid en goeden aanleg gaven, een
veel betere bodem waarop het zaad van het universitair onderwijs kan ontkiemen. » — Mej. G. H. Marius bespreekt breedvoerig het werk van Dr. Johanna de Jongh Het Hollandsche Landschat in ontstaan en wording en plaats hier en daar een vraagteeken.
— Voorts sonnetten door Hélène Lapidoth-Swarth, het Dramatisch en Muzikaal overzicht.
De Katholieke Gids. Januari 1905.
Norbert Van Reuth geeft wederom Kiekjes van Frankrijk
Mantes en Caen. — A. J. Oostdam bespreekt breedvoerig en
met veel lof het levensbericht van Dr. Schaepman in de uitgaven der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden, door E. H. Binnewiertz ((een der meest talentvolle en
onbevooroordeelde onzer jongeren. » - F. P. M. Bots handelt
over den dood van Filips II. naar de annalen van Fr. Dusseldorp. — A. Y. Ravenstad begint een opstel over Geert Groote,
bekenden Nederlandschen predikant uit de 14e eeuw, die bijzonder tegen den woeker te velde trok. — Voorts verzen en overzicht van Tijdschriften.
De Katholiek. Januari I9o5.

Dr. A. H. L. Hensen schrijft over Jacobus Swanenburgh,
een Leidsch schilder, die in 't begin der 17e eeuw te Napels
heeft gewoond en er gevaar liep in een heksenproces te worden
gewikkeld. — Begin eener levenschets van Maria II van Engeland,
Prinses van Oranje. — Vijf tuchtscholen, 4 voor jongens en
i voor meisjes zullen in Nederland opgericht worden. T. C.
van Erp bespreekt de inrichting en de methode die daar zal
gevolgd worden. -- Simon Boers geeft het vervolg van zijne
indrukken te Milaan Hij ontleedt het Avondmaal van Leonardo
da Vinci, « thans eene ruïne ). — A. M. J. I. Binnewiertz
bespreekt in zijne letterkundige kroniek Sjofelen van H. Hartog,
een ((boek dat niet moet gelezen worden door jeugdigen en ook
niet door anderen, die zichzelven geestelijk onmondig voelen »
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maar dat « een treffend bewijs levert, hoe een kunstenaar tot de
diepste diepten der mensche!ijke ellende kan afdalen en over
die laagste werkelijkheid het licht der schoonheid kan laten
opgaan, als 't hem inderdaad en zonder nevenbedoelingen om
kunst te doen is. » — Voorts verzen van F. Rutten en Fr. M.
Vreeswijk.
Van Onzen Tijd, nr 3.

Een exempel, kunstvertelling door Albertine Smulders. —
« Onze verhouding tot de oude kunst (tot de oudheden, oude
monumenten) (is) eene totaal andere geworden dan voor vijf en
twintig jaar » schrijft Th. Molkenboer. Als beeld uit het verleden, kunnen wij het beste er van bewaren, maar alleen als
bewijs hoe vroegere kunstenaars deden, niet om aan de jongeren
te zeggen : werkt ook zoo. De Kunst moet meegaan met den
tijd. « De vraag, of 't dan geen « steden -schennis » moet genoemd
worden als men oude huizen van meer of minder artisticiteit
uit den weg ruimt, of grachten dempt, die noodwendig voor 't
drukke verkeer tot straten vermaakt moeten worden — zou zeer
dikwijls met « Neen » moeten beantwoord worden. Hier en daar
zal de lezer op den rand, nevens dit artikel wel een vraagteeken
plaatsen. — E. H. Binnewiertz noemt Haspel's boek : Herrijzenis « een caricatuur ». Maria Viola bespreekt Vlaamsche
Oogst, bloemlezing van Herckenrath, met vreemde beoordeelingen o. a. over Hugo Verriest's. « Beschouwingen over de
geniaal geheeten Albrecht Rodenbach... wiens veel besproken
genialiteit ons slechts een geniale vergissing lijken kan.
Voorts verzen door C. R. De Klerk.

De Hollandsche Revue. 25 December 1904.

Wereldgeschiedenis, over het verlangsleven der vrijzinnige
elementen in Rusland; over de toenadering van Pausdom en
Koningdom in Italië te wijten, volgens de schrijver wel te verstaan, aan 't geldgebrek bij den Paus die de 3 1/2 millioen lire
zou willen optrekken jaarlijks sedert 1870 op de begrooting van
Italië gebracht als vergoeding van het nemen der pauselijke
Staten en te wijten ook aan de vrees voor 't Socialisme. Het
mooiste van de rubriek is toch wel artikel : De Klerikalen in
Belgie. Weet ge waarom de treinen niet op tijd aankomen ?
omdat « zelfs de arbeiders bij de Staatsspoor, of in de Rijkswerkplaatsen, worden geëxamineerd op het stuk van politiek
geloof » en dat het personeel « in de eerste plaats klerikaal moet
wezen, in de tweede plaats voldoende kruiperij en eerst in de
derde plaats eenige geschiktheid behoeft te hebben van zijn
taak ». Zullen de liberale hoofden uit 't Ministerie van Spoorwegen nu hun ontslag niet nemen ! — Onder de rubriek
Belangrz)he Onderwerpen wordt o. a. heel waardeerend gesproken
over De Tuin, een driemaandelijksch prentenboek van beeldende en toegepaste kunst, dat een overzicht van het werk van
Th. Molkenboer zal geven. Karakterschets: C. F. L. De Wild,
een verdienstelijk schilder die zich bijzonder toelegt op het
verdoeken en regeneeren van oude schilderijen. Als boek van de
Maand : Opleiding en examen van verpleegsters door M. A. Aletrino.
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Het Nieuwe Dompertje. Kath. maandschr. uit Rotterdam.
November 19o4.
Het moderne Japan en het Christendom, door E. Petry. —
Belangrijkejaren uit de Geschiedenis van het Pausschap (eerste
jaren van Pius IX, door Sig. Vrijheer von Bischoffshausen. — De
man met het ijzeren masker, door J. Van Zeyl. — Modern A. B.
C. voor katholieken, door A, Verineulen. — Ziele-smeeking,
gedicht van P. Martialis Vreeswijk O. F. M. — Heide, gedicht
van H. Schutjes.
December 1904.
Buiten de voortzetting en het slot der drij eerste art., stipten
wij nog aan « Uit het Leven van Christus », historische aanteekeningen, vrij naar het Fr. van P. 011ivier O. P., en twee
gedichtjes van H. Schutjes. Uit een « bericht » vernemen wij,
dat de Heer Van Term met dit nr de redactie van het tijdschrift
neerlegt, en de uitgave aan de naamlooze vennootschap « De
Tijd » te Amsterdam overgaat.
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Den in Februari, verjaardag van het afsterven van zaliger
Paul Alberdingk Thym, werd in de kerk te Kessel -Loo een
dienst gezongen waar verscheidene hoogleeraars en veel studenten aanwezig waren. Dezer dagen ook werd op het graf
een gedenkteeken geplaatst, ontworpen door den zwager van
den afgestorvene, den bekenden Nederlandschen bouwmeester
Dr Cuypers. Onze lezers hebben nog eene studie te goed over
P. Alberdingk Thym. De schrijver is langen tijd verhinderd
geweest daaraan voort te werken, maar nu komt ze binnen
kort.
Coremans' wetsvoorstel. De oud-hoogstudentenbond van
West-Vlaanderen, eene vereeniging waarvan het puik der West-

Vlaamsche geneesheeren, advokaten, notarissen, ingenieurs
deel van uitmaken, heeft zooeven een vlugschrift uitgegeven :

Corennans' wetsvoorstel en de Belgische wetgeving over het hooger en
middelbaar onderwijs onder het beheer der grondwet, waarin met de
wetteksten wordt aangehaald «dat het fransch werd verplichtend
gemaakt en gesteld als voertaal van het middelbaar en hooger
onderwijs, zelfs somwijlen met algeheele verwaarloozing van
het vlaainsch, zoowel rechtstreeks voor de Staatsscholen als onrechtstreeks voor de Vrije scholen, die hunne leerlingen voor
de akademische graden willen opleiden; dat zulks door den
Belgischen Wetgever niet werd aanzien als strijdig met de
Grondwet, noch met de gelijkheid, noch met de vrijheid van
taal en onderwijs ; en dat het opleggen van leervakken, van
duurtijd en leerwijze derzelve, niet werd aanschouwd als krenking van de onderwijsvrijheid.»
Vivat's geïllustreerde Encyclopedie. Sedert ons laatste nummer naar den drukker ging, ontvingen we de 6re, 62e, 63e en 64e
afleveringen, tot bl. 5120 niet het woord Macedonië. Even als de
voorgaande afleveringen voldoen ook deze goed: de artikels
zijn zakelijk en duidelijk ; bijzonder merkten wij de artikelen
op : latijnsch keizerrijk, latijnsche taal, John Law (de beruchte
financier), ledematen, leder, leenstelsel, leger, Leo (waarvan
een aantal pausen), lettergieterij, levensverzekering, liefdadigheid, lijkverbranding, lintwormen, locomobiel, locomotief. Lodewijk (waarvan een aantal vorsten, luchtscheepvaart, lupus,
Luther. en maan.
Over G. Gezelle's Duikalmanak. G. Gezelle was eerst en
vooral roomsch-katholieke priester, en dat schijnt sommige
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Noord - Nederlanders wat tegen den kop te stooten. Zekere Jenny,
die schrijft in De (groene) Amnsterdaininer van 15n Januari, heeft
den Duikalinanak gekocht. Het spijt haar echter te moeten zeg
dat die «geducht tegenvalt » ! Och arme ! ((in plaats van-gen
den dichter, hoort men steeds den pastoor; de almanak is ver
alleen voor katholieken bestemd, wat ik opmaak uit-moedlijk
de geregelde opgaven van de heiligendagen en andere voorschriften als : van vasten en van de verschillende feestelijkheden, alleen in katholieke streken gebruikelijk; ik noem bijv. :
«over 't keerske dansen », « de koeke met der boone » enz.
En 't slot: zij meent « dat zeer velen met zoo'n almanak bekocht
zijn. » Het leek haar nuttig dit aan te tonen « omdat er misschien
meerderen de dupe van zouden worden »! !

In Huis en op Reis. Zoo heet eene nieuwe verzameling
kleinere deeltjes (elk rond de 6o bladz. groot). die bijzonder
moeten dienen voor lezing op reis. In de uitstallingen, in de
spoorhallen, vindt men gewoonlijk niet veel wat deugt. Daarom
willen J. Meyer en A. K. J. M. Okon «eens flink zelf de hand
aan den ploeg slaan » en goedkoope katholieke volkslezing geven. Iedere 1q. dagen verschijnt bij E. Van der Vecht te Amsterdam een deeltje aan io centen. Tot hiertoe ontvingen wij er
drie : Schetsen van Paul Keller, De Gos¢odarz, door Mevr. Poradowskee, en De vroolijke Makkers, door R. L. Stevensen. Het
laatste heeft ons bijzonder bevallen. De stijl is verzorgd en de
boekjes komen ook uiterlijk goed voor.
Op Donderdag ao December van verleden jaar hadden de
studenten van het groot seminarie van Luik eene allerprachtigste theologische, letterkundige en muzikale zitting belegd ter
eere der Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Twee nummers
van het keurige programma waren in 't vlaamsch, twee vlaamsche gedichten.
Midden in de zitting beklom Monseigneur Rutten, bisschop
van Luik, onaangekondigd het gestoelte. ((Mijne heeren, sprak
hij, men vroeg mij over eenige dagen, of ik, toen ik nog jong
was, nooit eenig gedicht had gemaakt ter eere der Onbevlekte
Ontvangenis: ongelukkig moest ik neen antwoorden. Maar ik
had er spijt van en dacht: wie weet of ik op drie en zestig jaren
niets meer zou gereed krijgen. Ik vertaalde dan een « hymne »
uit den brevier ter eere der Onbevlekte Ontvangenis in vlaamsche verzen. » Dan las Monseigneur, afwisselend vlaamsch en
latijn, zijne berijmde vertaling, tot spijt van die het niet verstonden, en die, zooals Mgr. het zegde, op hunne eigene borst
hun «mea culpa moesten slaan. Na lezing duchtig handgeklap.
«Ja maar, vervorde Mgr. de bisschop, toen ik eens op weg was
ging ik voort en ik dichte nog een klein gebed ter eere der Onbevlekte •Ontvangenis. Verder las hij die verzen, een dertigtal
misschien, die, voor zooveel men bij eene lezing kan oordeelen,
zeer schoon waren, en te kennen gaven dat Mgr. Rutten zijne
taal machtig is en tevens dat zijn wel gekend jeugdig dichter vuur alsmede zijne oude gehechtheid aan zijne moedertaal bij
hem niet zijn gestorven.
„
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Puike uitvoering Zondag i5 Januari 1.1. in de kleine zaal
der Koninklijke Harmonie te Antwerpen Lod. Ontrop had een
uitgelezen publiek bijeen gekregen om naar zijn Concert van
gewijde muziek te luisteren. — Ter loops vermeld, was alles
uitsluitend in 't Vlaamsch : programma en vertaling der Latijn
teksten. — Een voorhalle des hemels mag zulk artistiek-sche
genot heeten, want alles was op eenzelfde hoogte: keus der
stukken, bezorgde en echt kunstige uitvoering, eerbiedige
houding van de toehoorders. Wie zou over eenige jaren het
slechts gedroomd hebben zulk een feest te geven ? Maar onder
de tooverroede van den jongen, begaafden kunstenaar gaan gemoederen en geesten als van zelf open en wat de technieke bekwaamheid alleen niet vermag, wordt misschien door de beminnelijke personaliteit bewerkt. Zoo is het den bevoorrechten
toondichter gelukt, op minder dan één jaar tijd, een volkomen
kerkkoor te scheppen naar de strengste voorschriften van het
Motu proprio. Daar nevens zijne Concerten van gewijde muziek
die voor ontwikkelden naar hetzelfde doel streven : den smaak
vormen, den waren kerkzang weer in eere brengen.
Beurtelings werden toegejuichd : het schoone Alma Redemptoris Mater van Palestrina (1514-1594), een Jesu dulcis van
Vittoria (1540-16o8), vierstemmig gemengde koren ; Ave Maria
van Vittoria en Sacrum convivium van Viadana (1564-1645) voor
mannenstemmen, het zoo 1rootsche Sanctus en Benedictus uit
Orlandus Lassus' (1530-1594) mis, waarin de knapen de vrouwenstemmen vervingen; voorts drie uit de Marialiederen van
Tinel (woorden van Guido Gezelle) : « Bi 't weg capelleken »,
« Och, hoe schoone» en « Viva. Maria», dat gebisseerd werd.
Tusschen al de zestiende-eeuwsche kleinooden schitterden deze
pereltjes uit de negentiende eeuw nog met bijzonderen en hoogen glans. En hoe smelten woorden en klanken wonder ineen!
Tinel is dc ware toondichter voor den mystieken West-Vlaamschen woorddichter ; bij 't hooren zijner muziek rijzen de
middeneeu'.vsche paneeltjes van een Memling onvrijwillig voor
de zielen-oogen. — Mag ik terloops aan de «moderne » Gezellebewonderaars het mediteercn van dit vers bevelen : want bli
zijn is een deugd voorwaar»?
Vóór het groote Stabat Mater van Palestrina, dat het feest
sloot, hoorden wij nog door de helder-klinkende knapen stemmen eene Gregoriaansche sequentie aan den H. Bernardus
toegeschreven. Warm werd zij toegejuigd door het knapbegrijpend publiek. Hoe kundig ook wist de jonge kapelmeester
zijne jeugdige schaar te leiden ! In het Stabat Mater klinkt weer
de volle toon van Palestrina's rijke polyphonic, de diepte van
zijn vroom gevoel, het bevleugelde van zijne bezieling. En hoe
luchtig, hoe hemelsch sluiten de akkoorden op het Paradisi
gloria, waar een Rossini of zelfs een Haydn met trommel en
fluit zou geëindigd hebben !
Den Heer Lod. Ontrop zijn wij innig dank verschuldigd
voor zijne stout-uitgevoerde onderneming. Ook om bewezen te
hebben dat geene Chanteurs de St-Gervais noodig zijn als men
keurige zestiende -eeuwsche muziek wil hooren.
Den g Januari I.I. overleed te Zillebeke in West Vlaanderen
de E. H. Pastoor der parochie Victor Hays, schrijver van het
-
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bekend boek Baekelant of de Rooversbende van het Vrijbosch, WestVlaamsche verhalen, en van St-Franciscuslegende, twee werken
die in Vlaanderen nu nog algemeen gelezen worden en getuigen
van eene uitmuntende gave van voorstellen en vertellen.
ik heb de laatste proef, niet kunnen zien van mijne beoordeeling over het boek van F. Cumont, The Mysteries of Mitkra,
verschenen in het Januari-nummer van dit tijdschrift. 't Spijt me,
want ik had nog eenige uitdrukkingen willen wijzigen; zoo zijn
er ook eenige drukfouten blijven staan als :
Op bl. 7r, r. 23 lezen : de booze geesten (in plaats van de boze)
» » 73, r. 24 lezen : en. inderdaad het is de meest gebruikelijke
» » 74, r. i lezen: plaatsen in stede van plannen.
n f 75, r. 4 lezen: het belang.
»
» 75, r. r5 lezen : geworden.
C.
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Nieuw verschenen Boeken (i).

Dyserinck (Johs.), Herinneringen aan Nicolaas Beets in
woord en beeld. Naar aanleiding van de Tentoonstelling in
's-Gravenhage, 21-28 Maart 1904. Geïllustreerd door Henri A.
Fuik, Den Haag. R. J. Fuik. (12 en 224 m. 25 pltn. en portr.)
post 8°.f 2.40 ; geb. f 2.90.
Beysens (J. Th.), Algemeene zielkunde. Amst., C. L. van
Langenhuysen. gr. 8°. I. Inleiding. Kennis in het algemeen. Het
zinnelijk kenleven. (4 en 246, f 2.25.
Muré (J. C. H.), Lessen en evangeliën op alle dagen van
het jaar. Uit het Roomsch missaal. 2e, geheel omgew. uitgave.
Leiden (Hoogewoerd 89), J. W. van Leeuwen. (6 en 431)
gr. 8°.f 2.75 ; geb., bazaan led. f 4.25, chagrijn f 6.75.
Neerland's hulde aan de onbevlekte ontvangenis van Maria
in den loop der eeuwen. Leerstellig-geschiedkundige studie door
C. A. B., pr. 's-Hertogenb., G. Mosmans Zoon. (279). gr. 8°.
f 1.25 ; geb. f 1.75.
Diepenhorst (P. A.), De klassieke school in de economie.
Rede, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de economie en de statistiek aan de vrije universiteit
te Amsterdam. Amst., H. A. van Bottenburg. (66!. gr. 8 °. fo.75.
Pachtstelsel (Het) bij den landbouw in Nederland, van een
practisch standpunt beschouwd door een gewezen pachter.
Leeuw., Firma W. Eekhoff & Zoon- (45). gr. 8°.f 0.45.
Treub (M. W. F.). Sociale vragen. Verzamelde opstellen.
Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. (r8 en 331) gr. 8°.
f 3.25 ; geb. f 3.6o.
Laméris (F.), Het hoefbeslag in woord en beeld, Doetinchem. Nederlandsche Drukkers -en Uitgevers-maatschappij
C. Misset ». (4 en 135, m, afb.) gekart. f 1.25; geb. f i.6o.
Nieulant Pelkman (A.), Practische garneerkunst. Nieuw
album van voorbeelden tot versiering van taarten, gebak, borst(i) Deze lijst dient niet tot aanbeveling. Wij nemen er alle werken
onze lezers van belang kunnen zijn,/ r = a.so fr.

in op die voor

plaat enz., voor banketbakkers; tevens handleiding tot de meest
practische methode voor eerstbeginnenden in de garneerkunst,
afgebeeld in talrijke voorbeelden. Rott., D. Bolle. (8 en 54 bldn.
m. afb.) fol. f 1.75.

Blok (P. J.), Geschiedenis van het Nederlandsche volk
Dl. VI. Gron., J. B. Wolters. (8, 595 en 2, M. 2 krtn. in klrndr.)
gr. 8°. geb. f 6.25.
Bijlandt (H. A. van), Hondenrassen. Punten, beschrijving,
eigenschappen, gebreken enz. [Tekst in de Nederlandsche,
Fransche, Duitsche en Engelsche talen]. Deventer, 1E. E.
Kluwer. (8, 796 en 6, m. ruim i000 afb. ; 8, 800, 5 en 28, m.
ongev. x3oo afb.), gr. 4°.f 3o.—; geb. f 35. —
I. Jachthonden. — II. Niet-jachthonden.

Kroon (H. M.), De lichaamsbouw van het rund. Deventer.
/E. E. Kluwer. (8 en 123, m. 78 afb.), gr.

8°. / x.5o.

Leersum (E. C. van), De arts en de geschiedenis zijner
wetenschap. Rede, uitgesproken bij het aanvaarden van het
ambt van hoogleeraar in de geschiedenis der geneeskunde, de
kennis der geneesmiddelen en de geneesmiddelleer, op den
Ten December Igo4. Leiden, Boekhandel en Drukkerij v.h. E. J.
Brill. (36). gr. 8°. f o.5o.
Pohl (J.), De haren. Haarziekte en verpleging. Voor Nederland bewerkt door L. Justman Jacob. Almelo, W. Hilarius Wzn.
(io en 159, m. x tab.). post 8°. f x.5o; geb. f i.9o.
Atelier voor decoratieve kunst « het Huis ». [Catalogus].
Amst., Ed. Cuypers. (2 en 24, m. afb.), 4 °. obi. f 2.50.
Berlage (H. P ), Over stijl in bouw- en meubelkunst. Amst.,
A. B. Soep. (x3o. m. afb.), roy. 8 °. f 2.60; geb. f 3.25.

Kunstnijverheid. Ontwerpen van G. W. Dijsselhof, C. A.
Lion Cachet en T. Nieuwenhuis. Amst., E. J. van Wisselingh
& Co. (Scheltema & Holkema's Boekh.) (2o pltn. in lichtdr.)
4°.f 3. go.
Mauve (Anton). Zestien reproducties naar zijne werken uit
de verzameling Drucker te Londen. Haarlem, H. Kleinmann
& Co. fol. In linnen portef. f 15 —
Wijnaendts Francken (C. J.), Drie aesthetische studiën.
's-Gravenh., Mart. Nijhoff. (8 en 120) post 8°.f125 ; geb. f 1.75.

DE JAPANSCHE OMWENTELING
Uit de OUATERLY REVIEW, juli 1904, bewerkt door I.DE VREESE

Als bronnen zijner studie worden door den Engelschen schrijver
opgegeven :
i. Japan nach Reisen and Studiën (J. J. Rein)
2. Japans Volkswirtschaft and Staatsaushalt (Karl Rathgen)
3. The Constitutional Development of Japan (Iyenaga)
4. History of the Empire of Japan (Japanese Commission Exhib.
Chicago)
5. Correspondence respecting the revision of the Treaty-arrangements between Great Britain and Japan
6. Der Eintritt Japans in das Europdische Volkerrecht (von
Siebold)
7. Things Japanese (Basil Hall Chamberlain)
8. Okoubo (Maurice Courant)
g. Japan and China. Their History, Arts, and Literature
)F. Brinkley)

Veel werd in de laatste tijden over Japan geschreven.
Zijne kunst, zijn handel en nijverheid, zijn maatschappelijk
leven werden tot in de minste bijzonderheden ontleed.
Alleen zijne staatkundige ontwikkeling ontsnapte tot hiertoe
aan velen aandacht. Zelfs het groote werk van Kapitein
Brinkley, dat nochtans in menig opzicht zoozeer onze bewondering verdient, is bepaald gebrekkig als men zich op
dat standpunt plaatst. En nochtans, waaraan dankt Japan
de voorname plaats welke het inneemt? Aan de Japansche
omwenteling, 't is te zeggen, aan de staatkundige veranderingen welke Japan, op weinig meer dan een dertigtal jaren,
van uit het Oostersche despotismus tot een grondwettelijken
staat hebben opgeleid. In de volgende schets zal betracht
worden op duidelijke en beknopte wijze deze leerrijke bladzijde hedendaagsche geschiedenis bloot te leggen.
z4
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De Shoguns (hofmeiers) der Tokugawa- familie hadden,
bij hunne verheffing tot den troon in het begin der xvtie
eeuw, een onoverkomelijken dam tegen vreemde inmenging
opgeworpen. Alle pogingen om dien te overschrijden bleven
vruchteloos tot voor nauwelijks vijftig jaren. — Gedurende
de eeuw (16e) die in Europa getuige was van de Hervorming, was Japan noch uitsluitend, noch onverdraagzaam
geweest; hand in hand met den Westerschen handel scheen
de Westersche godsdienst vasten voet gekregen te hebben
in die eilanden van het uiterste Oosten. Maar de Godsdienst
werd in die dagen te veel gebruikt als een middel van overheersching; de Japansche bestuurders,die inwendigen vrede
en eenheid als de basis hunner macht aanzagen, werden
achterdochtig op de rustelooze eerzucht der Jezuieten -missionarissen, en, om niet overvleugeld te worden, zooals met
Mexico en Peru het geval was geweest, besloten zij aan alle.
vreemdelingen den toegang tot hun land te ontzeggen (i).
Handelaars zoowel als leeraars werden uitgedreven, het
Christendom met geweld onderdrukt, en, meer dan twee
eeuwen lang, was de kleine Nederlandsche factorij, op het
eilandje Deshima, alles wat Japan aan het bestaan eener
Westersche wereld herinnerde.
Het bezoek van den Amerikaanschen Commodore
Perry, in 1853-4, en de handelstractaten welke er het gevolg
van waren, brachten een einde aan dezen zakentoestand.
Na een tijdverloop van nauwelijks vijftien jaren, waren alle
vreemdelingen toegelaten; een zeer korte tijd dus, voornamelijk als men in acht neemt dat de verdragen niet gesloten
(i) Nota van den vertaler. Hier eene kleine aanmerking
nopens de beschuldiging door den schrijver tegen den Godsdienst
en tegen de Jezuietenorde uitgebracht. Dat de invloed der missionarissen vermeerderde, naarmate de katholieke Godsdienst
zich uitbreidde, spreekt van zelf, en dat de Shoguns hierover
afgunstig waren is heel natuurlijk; om dien invloed tegen te
werken sloten zij, zooals de Engelsche schrijver zelf zegt, een
verbond met de priesters van Buddha. Deze nu aanzagen den
vreemdeling in 't algemeen en den vreemden eeredienst in 't bijzonder, als de groote vijanden van hunne onbeperkte macht en
wisten den Shogun te bewegen alle vreemdelingen uit Japan te
doen verdrijven.
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werden met den wettelijken heerscher van Japan, den
Mikado of Keizer, maar met den Shogun. De opening voor
den handel der Japansche havens, was echter niet het voornaamste gevolg der bezoeken van den commodore Perry en
zijne opvolgers. Het geheele sociale en staatkundige stelsel
van de keizerlijke eilanden onderging eene grondige verandering, en de Japansche natie begon een zoo radicalen als
snellen ontwikkelingloop, waarvan de wijde wereld eerst nu
de verreikende gevolgen begint te begrijpen. De Japansche
revolutie, waarvan het eerste bedrijf in 1868 afgespeeld
werd, mag in de geschiedenis als eenig geboekt blijven, zoo
niet in hare gevolgen, dan toch in hare natuur; 't was
immers, in hoofdzaak, door eene vrijwillige afstandsakte,
ingegeven door een verlicht gevoel van vaderlandsliefde,
dat het oude leenroerig stelsel van Japan werd afgeschaft;
de leidende klassen, die sinds eeuwen onbetwist de heerschappij voerden, legden hun gezag neder in de handen
van den souverein, opdat het rijk, door eenheid en centralisatie, in staat mochte gesteld worden zijnen rang op te
houden.
Reeds eenigen tijd te voren was het streven van
bedachtzame Japaneezen naar dat doel gericht geweest.
Meerdere oorzaken droegen daartoe bij. De voornaamste
was de herleving van het onderwijs. De 17e en 18e eeuw
waren in Japan getuige geweest van eene buitengewone
ontwikkeling der verstandelijke werkkracht. Het onderwijs
werd aangemoedigd door de Tokugawa-Shoguns, die zich
geene rekenschap gaven van de toekomende uitslagen
hunner handelwijze. Iyeyasu zelf, de stichter van het
stamhuis, en zijn kleinzoon Mitsuki waren groote voorstanders der letterkunde. De studie der vaderlandsche
geschiedenis werd ernstig aangevat. Komon, prins van
Mito, had in 1715, met medewerking van eene groep
geleerden de welgekende « Dai-Nihon-Shi n of Geschiedenis
van Japan tot een goed einde gebracht. Dit werk werd
eerst gedrukt in 1751 ; doch eene menigte afschriften
gingen van hand tot hand en doordrongen den geest des
lands. Het voornaamste gevolg er van was de ware beteekenis van het Shogunaat aan het licht te brengen, te
doen zien, dat de Mikado de wettige opperheer was, en te
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bewijzen, dat de Shogun zijne macht alleen aan overweldiging te danken had. De invloed dier geschiedenis van
Japan was zoo groot dat Sir Ernest Satow niet aarzelt den
schrijver te noemen « den waren bewerker van de beweging
welke uitliep op de omwenteling van 1868. u Eene halve
eeuw later werd deze leering ontwikkeld door den grooten
geleerde, Rai Sanyo, in zijn werk « Nihon-quai-Shi» die in
zijne « Sei-kin of Staatkundige geschiedenis, het Shogunaat
aanviel, en zijn spijt uitdrukte om het verval der keizerlijke
macht.
De ontwikkeling van het onderwijs werd vergezeld
door het herleven van den ouden Shinto-godsdienst en
meteen van den eerbied en het ontzag voor de voorouders;
wat niet anders kon dan ook de vereering te doen toenemen
voor de keizerlijke familie, die, volgens de overlevering, van
goddelijken oorsprong was. Het Buddhism, in de zesde
eeuw onzer tijdrekening in Japan ingevoerd, had allengerhand het vroegere geloof verdrongen, en, aangemoedigd
door de Shoguns van den Tokugawa -stam, was het eene
soort van staatsgodsdienst geworden. De opkomst van het
Shogunaat, dat een verbond sloot met de Buddhische
priesterschap, ging vergezeld van eene bloedige uitroeiing
van het Christendom en het verval van het Confucianism;
sedert den aanvang der 17e eeuw was het Buddhism heer
en meester van hoog tot laag. Nu echter, met de herleving
van het onderwijs en de aangroeiende verkleefdheid aan de
keizerlijke familie, begon het snel grond te verliezen; de
Japaneezen keerden terug tot het voorvaderlijk geloof; en
de in eere- en machtherstelling van den Mikado werd
gekenmerkt door de volledige onttroning van den Buddhischen godsdienst.
Deze algemeene oorzaken werden kracht bijgezet door
de persoonlijke eer- en heerschzucht van vele groote edele
familiën. Zij die oorspronkelijk met de Tokugawa-Shoguns
op denzelfden rang stonden, voelden meer en meer de
samentrekking van alle macht in de handen van hunne
vroegere mededingers. Het eenige middel, om hun verloren
invloed terug te winnen, was eene andere macht te stellen tegenover die van den Shogun; en die andere macht kon alleen
zijn de macht van den Mikado. Het leenroerig stelsel was
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uitgekomen op de verheffing van eenen ondergeschikte tot
de meest onafhankelijke heerschappij ; het omverwerpen
van die heerschappij, zonder krachtige plaatsverganging,
moest onvermijdelijk uitloopen op oneenigheid en regeeringloosheid, en bijgevolg ook op verzwakking der natie.
De herleving van het Imperialism alleen, bood eene
voldoende oplossing voor deze moeilijkheden.
Intusschen onderging het Shogunaat zelf een natuurlijk
verval, gelijk aan dat hetwelk eens de macht van den
Mikado ondermijnd had. Het grondbeginsel, door Iyeyasu
gehuldigd, was, dat de Mikado, van goddelijke afkomst
zijnde en dus niet in staat te misdoen, hoegenaamd niets
doen kon. Hij werd beroofd van alle uitvoerende macht en
deze viel heel en al in handen van den Shogun. Edoch,
gelijk de keizers, welke zij vervangen hadden, trokken de
Shoguns zich na verloop van een tweetal eeuwen, al meer
en meer terug van de werkdadige uitvoering hunner macht
en lieten die over aan hunne onderhoorigen. Zooals de
Shoguns in werkelijkheid onafhankelijk geworden waren
van den souverein, zoo werden de Daimios langzamerhand
onafhankelijk van de Shoguns. Het gerecht werd verwaarloosd. De financiën geraakten in benarden toestand. Zekere
Shoguns, onder andere Iyenari, (1787-1837), verspilden
hunne inkomsten in nutteloos prachtvertoon. De bevolking
groeide aan ; ontbering en haar eerste gevolg, politiek
misnoegen begonnen zich te vertoonen. Tuchtelooze benden Samurai' (I) begonnen het land te doorloopen, en de
regeeringloosheid die Iyeyasu en Iyemitsu zoo streng beteugeld hadden, stak wederom het hoofd op. De Shoguns
echter, ontoegankelijk als zij waren voor nieuwere gedachten, en niet verontrust door buitenlandsch gevaar, sluimerden vadsig voort; zij waanden hunne macht eeuwig,
terwijl zij in werkelijkheid bezig was met aan hunne
handen te ontglippen.
't Was echter vooral de nieuwere toestand, die in het
midden der Ige eeuw ontstond, — het vraagstuk der betrekkingen met de vreemde mogendheden, — welke de groote
(I) De Samurai waren edelen die het monopool van den
oorlog hadden.
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meerderheid der invloedrijke klassen in eene overweldigende beweging vereenigde en den doodslag gaf aan de
macht van den Shogun. Van nature bezield door een
ingeboren afkeer voor den vreemdeling, beriepen de vijanden van den Shogun zich op dezes uitheemsche geneigdheden om hunne oppositie te rechtvaardigen; zij bestempelden als verraderij het recht dat de Shogun zich
aanmatigde met de vreemde mogendheden verdragen te
sluiten. — Van den anderen kant begrepen zij maar al te
wel dat, hoe ongrondwettelijk de handelwijze van den
Shogun ook moge geweest zijn, zijne buitenlandsche staatkunde, van een nationaal standpunt beschouwd, niet alleen
vooruitziende, maar ook onvermijdelijk was; hiervan overtuigd, namen de leiders der oppositie, met den jeugdigen
Mikado aan het hoofd, eene nieuwe houding aan tegenover
den vreemdeling : zij verwelkomden de invloeden aan
welke zij vroeger weerstand hadden geboden. Evenwel
begrepen zij dat die invloeden, indien zij lijdelijk aanvaard
werden, verderfelijk moesten worden voor de nationale
zelfbewustheid en de onafhankelijkheid des lands, en
daarom legden zij zich onmiddellijk toe op de herinrichting van de nationale verdediging en de invoering van een
nieuw regeeringsstelsel. Het leger, de financiën, het onderwijs, de rechterlijke en bestuurlijke macht, dat alles werd
heringericht, om zoodoende het land in staat te stellen, aan de
drukking van het Westen te weerstaan, met de methode en
de zakenkennis van datzelfde Westen. En eindelijk, met
een vooruitzicht dat bij Oostersche volkeren als eenig moet
aanzien worden, gaven zij zich rekening van den ernst van
den nationalen strijd welken zij aanvingen, evenals van
den invloed van een vertegenwoordigend staatsbestuur op
de nationale eenheid en macht; daarom besloten zij het
volk deelachtig te maken in het bestuur, en hem, ten
minste gedeeltelijk, over zijne eigene lotsbestemming te
laten beslissen. Dit alles ging echter gepaard met eene
nauwgezette zorg om aan de uitvoerende macht al hare
krachtdadigheid te bewaren. De moed, volharding en
behendigheid, waarmede zij hun doeleinde wisten te bereiken heeft met reden de bewondering der wereld opgewekt.
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Wij zijn verplicht slechts terloops te gewagen van de
gebeurtenissen welke den val van het Shogunaat in 1867
voorafgingen. De verdragen, weleer met de Vereenigde
Staten en de Europeesche Mogendheden gesloten, waren
het werk van den Shogun Iyesada (die in den winter 1853-4
met de macht bekleed werd) of ten minste van zijne raadgevers, want de Shogun zelf schijnt maar zeer karig bedeeld
te zijn geweest met verstandelijke vermogens. Het hof van
Yedo was voldoende bekend met de buitenwereld om te
weten dat het in den huidigen toestand van Japan, vruchteloos was den vooruitgang van den vreemdeling te willen
tegenhouden. Het Keizerlijk hof van Kioto, nog immer
afgezonderd en slecht ingelicht, verwierp de vreemde inmenging en weigerde zijnen steun aan de maatregelen van
den Shogun. Spoedig was het land verdeeld in twee politieke partijen — de Jo -i partij die de uitsluiting van den
vreemdeling vroeg, en de Kai-Koku, partij die voor de aan
genegen was. In de Jo -i partij ontstond weldra-varding
verschil van meening; de eenen, met den prins van Satsuma
aan hun hoofd, verklaarden zich gematigd en genegen tot
eene meer of min talenende staatkunde; de anderen daarentegen, onder de leiding van den prins van Choshiu, wilden
onmiddellijke en geweldige maatregelen tegen de barbaarsche
indringers. In die omstandigheden hing alles af van de
houding welke de groote leenheeren zouden aannemen; tot
hiertoe hadden zij den Shogun gesteund, doch 't was met
tegenzin dat zij onder zijn juk bogen. In hoever deze leiders
den toestand begrepen, of voorzagen wat komen moest,
kunnen wij niet met zekerheid zeggen.Maar 't is duidelijk dat
zij in die vreemde verwikkelingen, en in de toegevingen
der Regeering van Yedo, eene gelegenheid bespeurden om
den Shogun omver te werpen en hun overheerschenden
invloed in den staat te heroveren. In deze poging werden
zij gesteund, niet alleen door de edelen van het hof van
Kioto, die tot hiertoe strengelijk alle macht ontzegd geweest
waren, maar ook door de algemeenheid der literati (I), die
geestdriftig de herstelling van den Mikado en de herleving
van het oude Japan vroegen.
Vii) Klas der geleerden van het oude stelsel.
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De verstandelijke en lichamelijke zwakheid van den
Soghun Iyesada hielp mede om de verwikkelingen die de
tijd medebracht, nog te vermeerderen. Daar hij geene
kinders had, werd het noodzakelijk in de troonopvolging te
voorzien. Een geweldige strijd ontstond te dier gelegenheid;
de Shogun was gedwongen de leiding der zaken in handen
te geven van Ii Kamon-no-Kami, heer van Kamon, die
Tairo (regent) genoemd werd. Ii was een man van groote
karaktersterkte, en door zijn invloed werd de jeugdige
Iyemochi als erfgenaam van het Shugonaat uitgeroepen;
die beslissing verwekte ergen tegenstand vanwege het
grootste deel der leidende Daimios, die de eischen ondersteunden van Yoshinobu Hitotosubashi (algemeen Keiki
genaamd) zoon van den prins van Mito. Iyesada stierf in
Augustus 1858, en Iyemochi volgde hem op. Zijne regeering
werd van in den beginne verontrust door den twist om
zijne opvolging.
De tairo Ii, die namens den jongen Shogun — hij was
nauwelijks dertien jaar — regeerde, deed al het mogelijke
om den goeden gang van het bestuur te verzekeren; hij
ging zelfs zoo ver strenge straffen uit te spreken tegen verscheidene leiders der tegenpartij, nu aangevoerd door Na
prins van Mito. De driften werden opgezweept,-riak,
persoonlijke wrok en familieveeten werden verward met
staatkundige grondbeginselen; — en de gehate vreemdeling
stond voor de deur, terwijl het land door inwendige betwistingen vaneen gescheurd werd. Indien het waar is, dat de
Fransche revolutie gewijzigd werd en tot gewelddaden oversloeg, ten gevolge van ontijdelijke vreemde tusschenkomst;
dan is het even waar, dat de Japansche omwenteling een
gansch anderen weg zou opgegaan zijn — indien zij wel te
verstaan ooit uitgebroken ware — zonder den drang welke
het buitenlandsch gevaar op beide staatspartijen uitoefende.
Het eerste gevolg van deze drukking was, zoowel in Japan
als in Frankrijk, het uitbarsten van regeeringloosheid en
geweld. De gevoelens der uitsluitende partij gaven zich lucht
in eene menigte aanslagen tegen de vreemdelingen en in
den moord op den regent Ii (Maart í86o) door eene bende
Samuri, grootendeels behoorende tot den aanhang van den
prins van Mito.
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De jonge onervaren Shogun stond nu alleen om het
hoofd te bieden aan de immer aangroeiende moeilijkheden.
Deze werden niet weinig vermeerdert door den dood van
den ouden prins van vIito (einde 186o); zijn invloed immers,
alhoewel vijandig aan de staatkunde van Yedo, had altijd
eene bedarende strekking gehad en hij had steeds het handhaven der orde betracht. Bij zijne verdwijning stak de
regeeringloosheid het hoofd op; en de algemeene verwarring
werd nog verergerd door een verschil van denkwijze tusschen de Daimios van Satsuma en die van Choshiu. De
hoofden dezer twee groote stammen, welke in het vervolg
hunne krachten ineensmolten, bleven lang van elkander gescheiden door onderlinge afgunst; in hunne buitenlandsche
staatkunde beoogden zij wel hetzelfde doel, doch gebruikten
daartoe verschillende middelen. Mori van Choshiu preekte
nog immer de strengste maatregelen aan, zoowel tegen den
Shogun, als tegen de vreemde Mogendheden; terwijl Shimazu Saburo van Satsuma en zijne voornaamste raadgevers
Saigo en Okubo, twee van de bijzonderste figuren der revolutie, er zich in 't algemeen op toelegden eene staatkundige
overeenkomst te doen ontstaan, gegrondvest op de verzoening tusschen den Mikado en den Shogun.
't Was onder den invloed van dezen geest van verzoening dat, in 1861, besloten werd tot een huwelijk tusschen
den jongen Shogun en de zuster van den Mikado. Op die
manier hoopte men vriendschappelijke betrekkingen te doen
ontstaan tusschen de twee partijen, en Japan in staat te
stellen eendrachtig aan de barbaren het hoofd te bieden.
Zulke uitslag zou het dubbel doel der leidende partij van
Kioto doen bereiken — het herstellen, hoewel in engeren
zin, der souvereiniteit van den Mikado en de uitdrijving van
den vreemdeling. Het verzoeningsontwerp mislukte echter.
De Shogun scheen geneigd om dc aan de vreemdelingen
vijandige staatkunde van Kioto te aanvaarden; hij ging zelfs
zoover dat zijn gedrag aan de vreemde residenten verdacht
voorkwam; doch, als hij tot daden moest overgaan dan verloor hij den moed, en bewees de man niet te zijn om, welke
gedragslijn ook, met hart en ziel aan te kleven en te verdedigen. Die weifeling bracht zijne regeering in minachting en
verstoutte de tegenpartij ; en toen hij, in 1862, bevel kreeg
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het keizerlijk Hof van Kioto te vervoegen en de bediening
van eersten minister aan zijn vroegeren mededinger Yoshinobu op te dragen, dan reeds had hij, in werkelijkheid, den
strijd opgegeven. Men mag inderdaad houden staan dat het
Shogunaat viel, niet in 1867, als de bepaalde afstand plaats
greep, maar reeds in 1862, als Iyemochi toegaf aan de
keizerlijke bevelen.
Zijne macht werd verder gekortvleugeld door den
invloed van Yoshinobu en andere keizersgezinden, die nu
te Yedo de hooge ambten bekleedden. Hij werd gedwongen
andere toegevingen te doen. Een in 't oog springend kenteeken van zijne afnemende macht was het afschaffen van
zijne hofhouding. Reeds eeuwen bestond het gebruik dat
de Daimios en hunne familiën jaarlijks een zekeren tijd te
Yedo verbleven. Dit gebruik werd afgeschaft; en de hoofdstad van den Shogun was zoo beroofd van het praalvertoon
dat dit verblijf medebracht. In 1863 bracht de Shogun een
bezoek aan Kioto en werd er, tegen zijnen dank, voor
oenigen tijd opgehouden. Gedurende de tijdelijke afwezigheid van den prins van Satsuma, kreeg de uiterste partij,
aangevoerd door Mori van Choshiu, het hooge woord en
kondigde geweldige maatregelen tegen de vreemdelingen
af. De Shogun, ziek en afgezonderd in het kamp zijner
vijanden, was gedwongen zijne goedkeuring aan die maatregelen te schenken.
Bijna onmiddellijk daarna greep eene gebeurtenis
plaats die, wellicht meer dan om het even welke andere,
bijdroeg om verandering te brengen in de staatkunde van
Kioto. De moord op M. Richardson (i), in den herfst van
1862 door eenige volgelingen van Satsuma gepleegd, had
aanleiding gegeven tot eenen eisch van schadeloosstelling
en van straf voor de schuldige Samurai. De eisch werd,
als naar gewoonte tot den Shogun gericht, die door de
vreemde Mogendheden nog altijd aanzien werd als het
werkelijke opperhoofd in Japan. Het hof van Yedo be(i) Die misdaad schijnt geene politieke reden gehad te
hebben; zij zou enkel toe te wijten zijn aan eene onwetende
overtreding der Japansche welvoeglijkheid, vanwege de vreemdelingen.
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taalde de boet, doch Shimazu weigerde zijne volgelingen
over te leveren; daarop werden de forten van Kagoshima
in het land van Satsuma door eene Engelsche troepenmacht aangevallen en vernield (Augustus 1863). Deze
gebeurtenis gaf den prins van Satsuma de overtuiging dat
er aan een oorlog met de Europeesche Mogendheden niet
te denken viel; hij gaf lucht aan de gematigde gevoelens
welke hij koesterde en besloot, zich uit al zijne macht te
verzetten tegen dezen welke de volledige uitsluiting van
den vreemdeling voorstonden. Doch de prins van Choshiu,
die dezelfde ondervinding niet opgedaan had, dacht er
anders over, en, verblind door de hevigheid van zijnen
haat, voerde hij het hooger vermeld edict uit door vuur te
geven op de schepen van onderscheidene Mogendheden
als zij door de engte van Shimonoseki voorbijvoeren. De gevaren aan deze manier van handelen verbonden, waren in
't oog springend; ook kreeg de bezadigde partij te Kioto
weer de leiding in handen en Mori, die verstokt bleef,
werd uit het hof verbannen. Hij stond nu alleen voor den
straflenden arm welke zijne vijandelijke daad opgeheven
had, en gauw leerde hem de bittere ondervinding wat zij
reeds aan Shimazu geleerd had. Eene vloot werd door de
verschillende Mogendheden bijeen gebracht, en beschoot
en overmeesterde de forten van Shimonoseki (September
1864) ; Mori aanvaardde het onvermijdelijke... Hij kwam
echter niet weer in gunst bij het hof en de onverwachte
gevolgen van zijne verbanning bewezen noodlottig te zijn
voor den Shogun.
Yyemochi had aan Kioto een tweede bezoek gebracht
in het jaar 1864, op het tijdstip dat de verzoenende invloed
van Satsuma de bovenhand had. De Shogun werd wel ontvangen, en de overeenstemming tusschen de twee hoven
scheen hersteld. Op dit oogenblik had de twist met Choshiu
zijn toppunt bereikt. Verontwaardigd over de gedwongen
verwijdering van hunnen aanleider, vroegen de aanhangers
van Choshiu, voor hem de toelating om terug te keeren.
Toen die hun geweigerd werd, vielen zij de hoofdstad aan,
doch werden verslagen. Daarop gaf de Mikado een edict
uit dat den prins van Choshiu afstelde en den Shogun
verzocht dit bevel door de kracht der wapenen uit te
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voeren. De aanvoerders der kliek, die terzelfdertijd door de
vreemde schepen aangevallen werden, gaven voor het
oogenblik toe; doch kort daarop kreeg de oorlogszuchtige
partij de meerderheid onder hen, zij staken de oproervlag
in de hoogte en daagden openlijk den Shogun uit. In
deze crisis gaf de houding van Satsuma's aanhangers den
doorslag. Hadden hunne leiders zich bij den Shogun aan
dan werd Choshiu verpletterd en de invloed van-geslotn,
den Shogun verlevendigd. Maar zulke uitslag zou niet
in den smaak gevallen zijn van Shimazu en Saigo, wier
politiek streefde naar de verzwakking, zoo niet naar de
afschaffing van het Shogunaat. Met dat inzicht hield
Satsuma zich op afstand en zag toe; het gevolg was, dat de
legermacht van Iyemochi, door hem persoonlijk aangevoerd, eene bloedige nederlaag leed.
Zijn toestand was reeds dan zoo ondragelijk geworden
dat hij getracht had afstand te doen. Terwijl de krijgsbewegingen tegen Choshiu dreigden, hadden de vreemde
vertegenwoordigers, met Sir Harry Parkes aan hun hoofd,
den eisch vooruitgezet tot eene vermindering van invoerrechten en tot de onmiddellijke opening van nieuwe havens
te Hiogo en Asaka. De eisch werd ondersteund door de
verschijning van eene geduchte zeemacht op de hoogte van
Hiogo, in November 1866. De Shogun, die zich onmachtig
voelde om aan de drukking te weerstaan,gaf toe,doch gelukte
er niet in de toestemming van den Mikado te verkrijgen.
Het feit alleen dat dezes toestemming nu gevraagd en
geweigerd werd, toont duidelijk aan, hoever de zaken
gekomen waren tijdens het tienjarig tijdvak, verloopen
sedert het sluiten der eerste verdragen. Voor een oogenblik
terugkeerende tot de aan de vreemdelingen vijandige staatkunde, waarvan Satsuma's raadgevingen en de macht der
gebeurtenissen hem meer en meer verwijderden, trad de
keizerlijke Regeering eensklaps tegen den Shogun op; het
verwierp zijne verdragen en ontsloeg zijne ministers. Die
beleediging verbrak de laatste geesteskracht van Iyemochi;
zijn toestand maakte wraakneming onmogelijk, en nederig
bood hij zijn ontslag aan. De tijd was echter nog niet
gekomen en zijn aanbod werd geweigerd; zelfs werd het
verdrag met de Mogendheden bekrachtigd ; het gebeurde
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toont echter genoeg dat de val van het Shogunaat nabij
was.
Korten tijd na deze rampspoedige gebeurtenissen stierf
Iyemochi (September 1866), nog in zijne vroege jeugd, maar
reeds uitgeput door ziekte en tegenspoed. Zijn opvolger was
de Yoshinobu (gewoonlijk Keiki genaamd) die tien jaar te
voren Iyemochi's mededinger geweest was. Hij was de
laatste der Shoguns. Zijne troonbeklimming viel bijna samen met den dood (Januari 1867) van keizer Komei en de
verheffing van den tegenwoordigen keizer, Mutushito, tot
de keizerlijke macht. 't Is niet te veronderstellen dat de
nieuwe Mikado, een jongen van vijftien jaar, reeds dan
eenigen invloed in den staat uitoefende; doch de verandering van souverein vergemakkelijkte ongetwijfeld het vol
verandering, welke zich trapswijze tot de gansche-toiendr
staatkunde van Kioto uitgebreid had. De Jo -i partij (of
uitsluiters), was wel niet uitgeroeid maar toch volledig op
den achtergrond geschoven. Nieuwe mannen traden op.
Ito, Inouye en Kido, van den stam van Choshiu; Okubo
Toshimitsu en Saigo Takamori, beiden van Satsuma; Okuma en Itagaki, en anderen van de vooruitstrevende partij
deden hunnen invloed gevoelen. Meestendeels al de groote
leenmannen — Shimazu, Mori, Yodo van Tosa, en andere —
waren overgekomen; Iwakura en Sanjo hadden de hofedelen
overhaald. Allen schikten zich in het onvermijdelijke: was
het onmogelijk den vreemdeling uit te drijven, dan zou men
uit zijne aanwezigheid al het mogelijke voordeel trachten te
trekken, — de nieuwere vooruitgang kwam aan de dagorde.
't Is waar dat de openbare meening nog groote verandering
moest ondergaan en dat bittere ondervinding nog veel moest
doen leeren, vooraleer Japan zijne redding ten einde zou
brengen; doch er was een aanvang mede gemaakt en de
zucht naar ontwikkeling was ontstaan. De sterke geesten
die te Kioto regeerden,waren ten minste daarin eendrachtig,
dat zij het gezag van den Mikado wilden herstellen; en nu
waren zij in staat die herstelling te doen samengaan met
hun welkom aan den vreemdeling.
Yoshinobu was erfgenaam van een ambt dat opgehouden had beteekenis noch macht te bezitten. Er bleef hem
niets anders over dan het voorbeeld te volgen van zijnen
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voorganger, en afstand te doen. Verscheidene oorzaken
droegen bij om hem te eerder tot dien stap te doen overgaan.
Satsuma stond nu in geheim bondgenootschap met Choshiu;
het oproerig hoofd had vergiffenis bekomen, er was afgezien van de expeditie tegen hem, en zoo was de Shogun
verplicht zijne eigene vernietiging aan te nemen van hem
die vroeger zijn leenman geweest was. Onder de hoogere
Daimios had hij niemand op wien hij vertrouwen kon. Van
den anderen kant scheen de buitenlandsche staatkunde,
die zijn bestuur van voor 13 jaar samenvatte, thans door
den Keizer aangenomen te zijn; de vreemde Mogendheden
hadden op die manier niet langer reden het tweevoudig
stelsel, waarop het Shogunaat berustte, in de hand te werken. De toestand werd onhoudbaar. 't Was den 14n October
1867 dat Yoshinobu, onder allerlei drukking vanwege den
prins van Tosa en andere groote heeren, in de handen van
den souverein afstand deed van eene macht die meer dan
tweehonderd vijftig jaren de eigendom was geweest der
Tokugawa-familie.Zijne eenigste voorwaarden waren,dat de
eenheid in het staatsbestuur zou behouden blijven, en dat
Bene vergadering van Daimios zou beslissen welke staatkundige veranderingen door zijne verdwijning noodzakelijk
gemaakt werden. De afstand van den Shogun werd door
den Mikado aanvaard in een besluit dat twee maand later
verscheen en waarin eenvoudig gezegd werd : « Het heeft
den Keizer behaagd den huidigen Shogun, op dezes eigene
aanvraag, van zijn ambt te ontslaan. » Zoo was het eerste
tooneel der Japansche omwenteling afgespeeld, en het tijdperk der Meiji — van het «verlicht bestuur » — begon met
het jaar 1868.
Edoch, vooraleer het nieuwe stelsel in staat was zich
op vaste grondvesten in te richten, werd het duidelijk dat
de omwenteling niet zonder weerstand zou ten einde
gebracht worden. Toen de Shogun van zijne rechten afstand deed, schijnt hij het inzicht niet gehad te hebben
terzelfdertijd af te zien van al zijne voorrechten, en, meer
bepaaldelijk, was het in geenen deele zijne bedoeling,
afstand te doen van het gezag dat hij in zijn uitgestrekt
grondgebied uitoefende. Dit gezag was deels gegrondvest
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op overweldiging en keizerlijke schenkingen, deels op een
oud leenroerig recht, dat hij gezamenlijk met de andere
groote Daimios bezat. Daarenboven, zijne talrijke aanhangers, wier gelukster verbleekt was met die van hunnen
hoofdman, voelden diepen wrok, niet alleen om zijnen val,
maar ook om de verplaatsing der macht in handen van hen
die eens zijne mededingers en nog onlangs zijne ondergeschikten geweest waren. Zijn tegenstand aan eene zoo
verregaande degradatie was voorzien door zijne vijanden; en
zonder aarzelen gingen zij tot daden over. Den 3n Januari
werd een staatsaanslag gepleegd waardoor de heeren van
Satsuma, Tosa, Hizen, en andere van hunne partij, zich
van het keizerlijk paleis en tegelijkertijd van den jeugdigen
Souverein meester maakten. In zijnen naam en met zijn
gezag handelende, stelden zij dadelijk een voorloopig
staatsbestuur in, en dwongen den gewezen Shogun zijne
leenen af te staan, en zich heel en al aan den keizer te
onderwerpen. Het schijnt zelfs, dat minstens eenige zijner
vijanden, het geheim plan smeedden hem persoonlijk uit de
voeten te maken. Daarop trok de gewezen Shogun zich
nederig van Kioto terug en betrok zijn kasteel te Osaka.
Onder den invloed van vriendschappelijke bemiddelaars
was hij op het punt toe te geven, toen het tot eene geweldige botsing kwam tusschen zijne aanhangers en die
van Satsuma, en hij gedwongen werd, tegenover het
nieuwe bestuur eene vijandelijke houding aan te nemen.
In den burgeroorlog welke volgde werden de troepen
van den Shogun herhaaldelijk verslagen. Tot binnen zijne
oude hoofdstad Yedo teruggedreven, en belegerd door eene
overweldigende macht, deed de Shogun voorstellen tot
overgave. Zijn aanbod werd vriendelijk aanvaard en de
overgave had plaats. Yoshinobu's aanhangers werden streng
gestraft, doch de Shogun zelf kreeg vergiffenis. Ontbloot
van alle gezag en erfelijke waardigheid trok hij zich in het
bijzonder leven terug. De Regeering schonk hem eene
landstreek die voldoende was om in zijn onderhoud te
voorzien, maar niet zoo groot, dat zij de rust van den staat
kon in gevaar brengen (Mei 1868), De tegenstand zijner
aanhangers was echter nog niet gansch gebroken. Het
scherpe eergevoel dat de Japansche Samurai bezielde,
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belette hun zich over te geven, zelfs nadat zij hunnen
aanvoerder verloren hadden. Als de Shogun zichzelf binnen Yedo opgesloten had, dan trok de meerderheid zijner
volgelingen zich in meer afgelegen oorden terug en zetten
daar hun vruchteloozen weerstand voort. Zij poogden zelfs
te Hakodate eene onafhankelijke republiek te stichten.
Eerst in 1869 kon de oproer gedempt worden; groote verbeurdverklaringen volgden en het gezag van den Mikado
was eindelijk Japan door erkend.
Intusschen had de vergadering van Daimios plaats
gehad, welke de Shogun bij zijn aftreden als voorwaarde
gesteld had; en eene soort van Regeering werd ingesteld.
Aan het hoofd er van stond een Staatsraad, onder het
voorzitterschap van eenen kanselier en twee onderkanseliers. Voor het beheer van het Keizerlijk hof, van godsdienst, buitenlandsche zaken, financiën, leger en vloot,
onderwijs, justitie, enz. werden vele bestuurlijke departementen in 't leven geroepen. Aan het hoofd van ieder dier
departementen stond een minister. De Staatsraad bestond
uit invloedrijke mannen, meest leiders der hervormingspartij : Saigo van Satsuma, Itagaki van Tosa, Okuma van
Hizen, Kido van Choshiu, en anderen. Prins Sanjo was de
eerste kanselier; Iwakura Tomoni, vertegenwoordiger van
den hofadel, was een der onderkanseliers; de andere was
de prins van Satsuma. Om voldoening te geven aan zekere
stammen die zich verwaarloosd achten, werd kort daarop
het ministerie vervormd en derwijze ingericht dat de vier
groote stammen van Satsuma, Choshiu, Hizen en Tosa eene
gelijke vertegenwoordiging hadden. In den beginne waren
de Staatsraad en de Ministerraad twee op hun eigen staande
machten; doch deze schikking die tot in 't oog springende
moeilijkheden aanleiding gaf, werd naderhand (1885) ingetrokken en de twee raden werden versmolten tot éen
lichaam dat veel overeenkomst had met een Westersch
cabinet.
Terzelfdertijd had de regeering van den Mikado, ten
opzichte van den vreemdeling, formeel de staatkunde aangenomen van den mededinger dien zij verving. De noodzakelijkheid van dien stap was reeds gedeeltelijk erkend door
de hierboven vermelde instelling van een departement van
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buitenlandsche zaken. Kort daarop werd door een zeker
getal hooge ambtenaren van den staat een belangrijk diplomatisch stuk aan de Regeering aangeboden. Daarin drongen zij aan op de noodzakelijkheid, van de tot hiertoe
verfoeide barbaren alles te leeren wat mogelijk was, om zoo
de veiligheid en de onafhankelijkheid van den Staat te
verzekeren.
« Ten einde den gevallen voorspoed van het Keizerrijk
te herstellen en zoo de keizerlijke waardigheid in het buiten
te doen eerbiedigen, is het noodzakelijk een kloek-land
besluit te nemen, en ineens gedaan te maken met de kleingeestige gedachten welke tot op heden den voorkeur hadden.
... Dat het dwaze argument, dat tot hiertoe de vreemdelingen als honden, en geiten, en barbaren bestempelde, niet
meer gelde; dat de hofplechtigheden, tot hiertoe aan de
Chinezen ontleend, hervormd worden; en dat men de
vreemde vertegenwoordigers aan het Hof ontvange op de
manier voorgeschreven door de regelen van algemeen gebruik in alle landen. » (Iyenaga)
't Was naar dezen raad dat de Mikado handelde toen
hij, in Maart 1868, sir Harry Parkes en andere vreemde
vertegenwoordigers ontving.
Maar de raad van deze stoute en ver vooruitziende
staatslieden reikte verder dan tot de ontvangst van vreemde
afgezanten en de opening van het handelsveikeer. Hij
doelde op breede inlandsche hervormingen.
a De voornaamste plicht (verklaarden zij), welken wij
voor het oogenblik te vervullen hebben is, grooten en kleinen, ouderen en jongeren, eensgezind te verbinden, ten
einde eene nationale hervorming te bewerken en voor eene
grootsche toekomst onze krachten in te spannen. Door bezoeken aan vreemde landen en door onderzoek van wat daar
goed is ; door vergelijking van hun gedurigen vooruitgang,
van hun bestuur, van hunne krijgskundige verdediging,
van hunne voortbrengst, enz. met onzen huidigen toestand,
kunnen de oorzaken van voorspoed of verval eener natie
bepaald vastgesteld worden. » (Iyenaga « Grondwettelijke
ontwikkeling van Japan ».)
15
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Met zulke overtuiging bezield, gingen de Japansche
staatslieden aan het werk en huldigden een tijdstip van hervormingen in.
Een hunner eerste stappen was het afschaffen der misbruiken aan het Keizerlijk hof. De domperzuchtige invloeden, welke den Keizer tot hiertoe in vadsige en machtelooze
afzondering hielden, werden verwijderd. Met dat doel werd
het van oudsher bestaande verschil tusschen den hofadel en
de leenroerige heeren — eene uitvinding der Tokugawa's —
eenvoudig afgeschaft. Met hetzelfde inzicht werd het Hof
overgebracht van Kioto naar Yedo, stad die van dan af,
onder de naam van Tokio, de hoofdstad van het rijk zou
zijn. Deze verandering, vergezeld van verschijningen in 't
openbaar van den Souverein, te midden van zijn verbaasd
volk, maakte het voor iedereen duidelijk, dat de vervanging
als zichtbaar en werkdadig opperhoofd, van den Shogun
door den Mikado, iets meer beteekende dan eene eenvoudige verandering van personen, en de voorbode was van
verreikende hervormingen.
Wat in het verschiet lag werd duidelijker aangewezen
door den plechtigen eed welke de herstelde souverein,in het
tweede jaar van het Meiji- tijdvak (April 1869), voor de ver
zwoer. Die eed beloofde de instelling-gaderinDmos,
van eene beraadslagende vergadering, voor het behandelen
der openbare zaken, het waarborgen der persoonlijke vrij
afschaffen der slechte gebruiken en het aanvaarden-heid,t
van een gansch nieuw bestuursstelsel; de nationale verdediging, gegrondvest op zorgvuldige studie en op de ondervinding van vreemde landen zou met bijzondere zorg bestudeerd worden. Kort daarop werd de wetgevende kamer,
de Kogisho, tot het leven geroepen. Dit gebeurde in April
1869. In hare samenstelling geleek die vergadering beter
aan wat men in Frankrijk had vóór de omwenteling, dan
aan een parlement van modernen aard. De leden waren
meest aanhangers der groote Daimios; van volkskiezing bestond nog geen schijn, en het is ook niet waarschijnlijk dat in
die eerste periode der omwenteling, de Samurai er zouden
in toegestemd hebben in raadszitting samen te komen met
hunne onderhoorigen, de handeldrijvende klassen. De oude
gevoelens waren nog zeer sterk en het leenroerig stelsel Was
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nog in volle kracht in het grootste deel van het rijk. Daarom
was het niet te voorzien dat de Kogisho veel onafhankelijk
oorspronkelijkheid zon ten toon spreiden ; zij kwam-heidof
echter samen en beraadslaagde, en zoo bereidde zij den weg
voor de opkomst van een meer volksgezind wetgevend lichaam; daarbij had het samenkomen der vertegenwoordigers
van onderscheidene volksstammen het voordeel, bij te dra
vervanging der uiteenloopende invloeden van-gentod
den kliekgeest, door een gevoel van nationaliteit en eenheid.
Deed de Kogisho geen bijzonderen invloed op de staatkundige ontwikkeling gevoelen, uiterlijk legde zij, in alle
geval, getuigenis er van af dat eene groote verandering ontstaan was, en zij gewende de belangrijke klas der Samurai
aan de gedachte eener groote hervorming. De Kogisho,
eene vergadering van leenmannen, besprak de afschaffing
van het leenstelsel. De voorzitter, prins Akidzuki, na gewezen te hebben op den nog niet heel en al gedempten
opstand der Tokugawa- partij als een voorbeeld van al het
kwaad dat uit den huidigen zakentoestand voortsproot,
spoorde de groote hoeren aan « de landstreken terug te
schenken welke zij van den Keizer ontvangen hadden, en
weer te keeren tot een grondwettelijk en onverdeelbaar
land ». « Dat zij hunne titels afstaan, ging hij voort, en
zich voortaan ambtenaars van den Keizer noemen, die hun,
in ruiling, bezittingen zal schenken, in waarde gelijk aan
wat zij tot hiertoe het hunne noemden »i. In andere woorden, de leenroerige macht en waardigheid zouden afgeschaft worden, doch het recht op de bezittingen geëerbiedigd blijven.
Eene eerste poging tot het hervormen van het plaatselijk
bestuur bracht de nadeelen en de gevaren aan het licht
welke aan het bestaande stelsel verbonden waren. De
onderscheidene provinciën van het Keizerrijk waren (1869)
bestuurlijk verdeeld in kleinere districten, genaamd Fu,
Ken en Han. De twee eerste soorten werden bestuurd door
Keizerlijke ambtenaars, de Han's door ambtenaars welke,
krachtens een oud leenroerig recht, door de groote Daimios bezoldigd werden. Achttien van deze groote edelen
Kokushu genaamd, waren in praktijk volkomen onafhankelijk in hunne districten. Onder hen stond eene tweede
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klas edelen, de Tozama, die in theorie dezelfde rechten
hadden als de Kokushu, doch voor 't meerendeel niet sterk
genoeg waren om, in praktijk, hunne vrijheid in dezelfde
mate te doen eerbiedigen. Eene derde klasse edelen, de
Fudai, waren de onmiddellijke vazalen der Tokugawafamilie—quasi edelen — om reden van persoonlijke diensten
welke zij aan den Shogun bewezen hadden. Binnen hun
gebied hadden de groote heeren het bestuur en de volle
rechtsmacht in handen. Sommigen zelfs hadden het recht
geld te slaan. Deze rechten werden hun persoonlijk toegekend, bij besluit van den Shogun, tot aan zijn aftreden
in 1867.
Op meer dan driehonderd provinciën waren er minder
dan vijftig die rechtstreeks van het keizerlijk gezag afhingen. En van de bekende inkomsten dezer streken kwam
enkel een zesde in de keizerlijke schatkist. Die bekrompen
inkomsten van de Regeering bewezen weldra, niet in
overeenkomst te zijn met den last, welke haar opgelegd
werd; en de vrijwillige bijdragen der edelen verschaften
enkel eene onvoldoende en zeer onzekere verlichting.
't Was duidelijk dat zoo een toestand niet lang kon duren.
In deze verlegenheid traden twee uitstekende leden
van de Samurai met een radicaal voorstel voor den dag.
Kido Takatoto, een volgeling van Choshiu en Okubo
Toshimitsu, van Satsuma's aanhang, overtuigden hunne
wederzijdsche leiders, gezamenlijk in hooge mate bewijs
van zelfverloochening te geven. Het voorbeeld volgende
van den Shogun, zouden ook zij hunne leenroerige rechten
aan den Mikado overlaten; met dit verschil echter dat de
Shogun er toe gedwongen werd en zij het vrijwillig zouden
doen. De heeren van Hizen, Kago en Tosa sloten zich bij
deze van Satsuma en Choshiu aan; en al die groote edelen,
te zamen met eenige andere Daimios, legden hunne erfelijke voorrechten aan den voet van den troon neder. Dat
was « de 4e Augustus » der Japansche omwenteling; met
dit verschil dat de rechten, door de Japansche edelen
afgestaan, veel verder reikten dan die waarvan in de vermaarde zitting van Versailles afstand gedaan werd.
In de memorie welke de Daimios bij hunne gift voegden, bekenden zij dat hunne leenroerige rechten, evenals
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de macht van den Shogun, grootendeels in overweldiging
hunnen oorsprong gevonden hadden.
« Het land waar wij leven is des keizers, gingen zij
voort; het voedsel dat wij eten is voortgebracht door zijne
onderdanen. Floe durven wij het ons toeëigenen. Eerbiedig
bieden wij thans onze bezittingen en onderdanen aan, met
de bede, dat de Keizer goede maatregelen neme om dezen te
vergoeden aan wie vergoeding toekomt, en om dezen te
straffen die straf verdiend hebben. Dat keizerlijke bevelen
uitgevaardigd worden voor de wijziging en herinrichting
van het grondgebied der verschillende stammen. Dat de
wetboeken van straf- en burgerlijk recht, de krijgswetten...
alle uitgaan van den Keizer. Dat al de belangen van het
Keizerrijk, zoo groote als kleine, van hem afhangen
(Iyenaga).
Het voorbeeld der leidende Daimios werd weldra
gevolgd door de meerderheid van den minderen man; en
in Juli 1871 werd het tijdvak der leenroerigheid, dat in
Japan meer dan 8 eeuwen in voege geweest was, gesloten
verklaard door een droog Keizerlijk besluit, met deze
woorden : « De stammen zijn afgeschaft en worden ver
prefecturen ». De Han's, (leenroerig gebied)-vangedor
werden in getal verminderd en heringericht, ten einde ze
in overeenstemming te brengen met de Fu en Ken. De
leenheeren werden aanvankelijk in hun gebied behouden
als gouverneurs, doch thans onderworpen aan het Keizer
gezag. Een tiende van de opbrengst hunner vroegere-lijk
leenen werd aan cie gouverneurs gelaten in vorm van jaar
kwam in de keizerlijke schatkist. Hunne-wed,rst
aanhangers, de vroegere Samurai, kregen den titel van
Shizoku en een pensioen min of meer passend aan hunnen
rang. Later lieten de leenroerige gouverneurs hunne bedieningen over aan keizerlijke ambtenaars en kregen dan
een bepaald jaargeld; de pensioenen der Samurai werden
in 1873 veranderd (i). In heel den duur van deze belang(i) Met dat doel werd in Engeland eene leening aangegaan
van i.000.000 pond sterling.
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rijke omwenteling is wellicht niets voorgekomen dat zoo
treffend is, als de onbaatzuchtige vaderlandsliefde welke de
meerderheid dezer mannen — er waren er vierhonderd
duizend — allen krijgslieden bij geboorte en overlevering
en gevoelig aan alles wat van verre of bij aan oneer of
schande geleek, er toe deed besluiten hunne degens en
klasvoorrechten af te staan en eenvoudige burgers te
worden. De edelen behielden hooge ambten en groote
inkomsten, ja, maar hunne aanhangers deden afstand van
nagenoeg alles wat tot hiertoe hun leven waardig gemaakt
had geleefd te worden.
De afschaffing der leenroerigheid sloot het tweede tijdvak der omwenteling. Een der eerste maatregelen welke er
uit voortvloeiden was de vrijmaking van den boerenstand.
Vóor de hervorming was de boer niets meer dan de pachter
van het land dat hij bebouwde. Hij was den leenheer gevolg
en dienst verschuldigd, werd tot drukkenden arbeid gedwongen, en betaalde lasten waarvan het bedrag alleen
afhing van den goeden of kwaden wil van hunnen heer, of
ook van de lengte zijner eigene beurs. Eene reeks wetten,
uitgevaardigd tusschen 1868 en 1874, bevrijdden den boer
van deze drukkende banden : zonder dat hij aan zijnen heer
de minste vergoeding betalen moest, werd hij de volledige
eigenaar van zijn vroeger pachtgoed. In plaats van de leen
verplichtingen werd nu een landtaks geheven, die-roeig
hoewel verre van klein te zijn, toch eene gevoelige verzachting was in vergelijking met het juk waaronder de boeren
hiertoe gebukt gelegen had.
-stando
De tweede stap was de hervorming van het krijgswezen.
De plicht en het aanzien van den krijgsdienst behoorde tot
hiertoe aan de Samurai alleen; het sprong in 't oog dat,
wilde de afschaffing der leenroerigheid iets meer zijn dan
een ijdel gezwets, de krijgsmacht in handen van den staat
moest komen ; terwijl het even duidelijk was, dat het oude
stelsel onbekwaam was om op voldoende wijze in de nationale verdediging te voorzien. Ook werd de algemeene
dienstplicht voor alle standen ingevoerd (28 Dec. 1872) CO
het leger, in navolging van Duitschland, verdeeld in gewone troepen, reserve of Landwehr, en Landsturm. De
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krijgsdienst vangt aan met den ouderdom van twintig jaren.
De soldaten dienen drie jaar onder de vlag en vier jaar in
de reserve: en ieder Japanees, bekwaam om de wapens te
dragen, kan, van zijn zeventiende tot zijn veertigste jaar,
opgeroepen worden als de natie dreigend gevaar loopt. De
strijdkrachten werden op modernen voet ingericht en gedrild op zijn Europeesch (i). Met dat doel werden Europeesche officieren ingelijfd; doch — zooals ook het geval
was in hunne hoogescholen — nauwelijks hadden de Japaneezen de noodige krijgskundige kennissen opgedaan of zij
ontsloegen hunne, vreemde helpers. De leenroerige versterkingen werden in meerderheid ontmanteld; de andere
kwamen in handen van den staat. Voor leger en vloot werden twee afzonderlijke departementen geschapen. Krijgswerven en arsenalen werden gebouwd, tegelijkertijd met
colleges voor het onderricht in de oorlogskunst. Het hooger
bevel over de nationale verdediging behoorde uitsluitend
aan den Souverein.
Terwijl de militaire krachten van het land op die wijze
vereuropeaniseerd werden, legde men ook de grootste bedrij
aan den dag om aan de Westersche beschaving het-vighed
machienwezen te ontleenen, dat in zoo hooge mate bij
om de sterkte, de eenheid en den rijkdom van den-dragt
Staat te verzekeren. In 1870 werd in Japan tusschen Yokohama en Tokio de eerste spoorweg begonnen; hij werd ingehuldigd in 1872. Dan werden Hiogo en Kioto vereenigd,
later Kioto en Otsu. De uitbreiding der spoorwegen ging
langzaam in den beginne : op ma jaar bereikten zij niet meer
dan 78 mijlen lengte. Doch de opkomende welvaart deed
den pas versnellen. In 1881 was het spoorwegnet tot 1200
mijlen geklommen en op het einde der verledene eeuw bereikte het een verbazingwekkend totaal van 3640 mijlen.
Ook de stoombooten vermenigvuldigden zeer; die, in den
vreemde gebouwd, vervijfdubbelden van 1870 tot 1878. Van
1875 te beginnen werden ook Japansche stoombootgezelschappen ingericht.
(i) De tegenwoordige legerinrichting berust op een keizerlijk
bevel van 1896; de uitvoering er van werd in de vijf volgende
jaren volledigd.
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Reeds in 1868 werd een telegraafnet begonnen en het
breidde zich snel uit. In den beginne wierp het volk de
telegraafpalen omver, doch op minder dan tien jaar hadden
al de voorname steden hunne telegrafische verbinding; in
1879 sloot Japan zich aan bij de internationale telegraafconventie en werd op telegrafische wijze aan de buitenwereld vastgeschakeld. Met de posterijen ging het eveneens
zoo. Onmiddellijk na de herstelling der Keizerlijke macht
werd een poststelsel ingericht; het te betalen briefport was
hetzelfde voor gansch het rijk en reeds in 1877 trad Japan
het internationaal postverdrag bij. In die omstandigheden
maakten handel en nijverheid grooten vooruitgang. Tokio
was in 1878 getuige van de oprichting van eene beurs en
eene handelskamer. Het totaal van den in- en uitvoerhandel
klom van omtrent 87,500,000 fr. in 1869 tot 162,500,000 fr.
in 1879. Op het einde der eeuw beliepen zij 1,250,000,000 fr.
(de ye a aan 2.50 fr. gerekend).
Terzelfdertijd werd het onderwijs ingericht en aangemoedigd. In 1857, nog onder het Shogunaat, waren te Yedo
(nu Tokio) colleges ingericht voor de studie der vreemde
talen en der wetenschappen. In 1858 werd eene school van
Europeesche geneeskunde gesticht. Het Keizerlijk Staatsbestuur nam deze inrichtingen onder zijne bescherming en
vormde ze trapswijze tot de thans bloeiende universiteit van
Tokio. Later werd te Kioto eene tweede hoogeschool gesticht. De leeraars der colleges waren bij den aanvang meest
vreemdelingen, en de leerlingen toonden een bijna overdreven ijver om zich de wetenschap van het Westen eigen
te maken. Het was tijdens hunne collegejaren dat de twee
vrienden Ito en Inouye zich verborgen aan boord van een
schip dat zeilree lag om naar Europa te vertrekken, en op
die manier, zooals Chamberlain eens zegde, << de loopbaan
begonnen welke hen ten lange laatste zou opvoeren tot de
leiders die over het lot van hun vaderland beschikten. » Ook
het lager onderwijs werd niet verwaarloosd. In 1871 werd
het ministerie van onderwijs heringericht en begon zijn
weldoenden invloed het land door te doen gevoelen. Scholen
rezen overal op; gedurende de twaalf jaren welke volgden
op de afschaffing der leenroerigheid steeg het aantal openbare
en vrije scholen tot 3o,000, met meer dan 97,000 leeraars en
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omtrent 3,3oo,000 leerlingen. In 1884 begon de studie van
het Engelsch deel te maken van het programma der openbare scholen.
Onberekenbaar was de sociale en politieke invloed
dezer scholen. Zij deden de nieuwere gedachten over den
staat en over de plichten en verantwoordelijkheden der
inwoners, langzaam doordringen; zij droegen machtig veel
bij om de voordeelen der eenheid in bestuur en werking te doen kennen ; zij hielpen de standvooroordeelen
uitroeien en werkten mede om het maatschappelijke onderscheid, dat tot hiertoe zoo dikwijls scheuring in de maatschappij verwekt had, te doen verdwijnen. De opper
werd ondermijnd,-herscapijdDmoenSurai
en, al zij het te veel gezeid dat edelen, handelaars en
landbouwers gelijken geworden waren, toch was eene
breede baan geopend, langs welke de nederigste volksjongen
mocht hopen de vereerendste ambten te bereiken. Eene
soort democratie met opvoeding en geleerdheid verving de
oude aristocratie en hare voorrechten. Bijzondere leeraars,
als Fukuzawa, prentten democratische grondregels in, en
onderwezen dat « de Regeering bestaat voor het volk en
niet het volk voor de Regeering » en in dit vooruitstrevend
land werd hunne leering toegelaten. « Het Ministerie van
Onderwijs en het stelsel van algemeenen krijgsplicht, zegt
von Siebold, hebben onder hen twee, meer dan welke
andere instelling ook, bijgedragen om Japan tot een staat
-kundig
geheel nauw te verbinden. »
De veranderingen in de godsdienstige staatkunde,
welke op de herstelling volgden, waren in nauw verband
met de verspreiding van het onderwijs. De vroegere onverdraagzaamheid verdween langzamerhand. Het Buddhism
verloor zijn bevoorrechten toestand : de bezittingen zijner
tempels kwamen aan de Regeering, de financieele steun
van den Staat werd hem onttrokken, zijne tempels vielen
in puin en zijne priesters in armoede. Weer kwam het
Shintohism in de mode, maar het kon geene aanspraak
maken op uitzonderlijke voorrechten. In 1876 werd het
Ministerie van Openbaren Eeredienst, dat na de Hervorming ingesteld was, weder afgeschaft; in i8go eindelijk,
werd de godsdienstvrijheid, als een staatkundig beginsel, in
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de Grondwet aangenomen. De aangroeiende ontwikkeling
bij overheid en volk werd aangetoond door het in gebruik
komen der koepokinenting en door het invoeren van den
Europeeschen almanak (1873). Van nog grooter belang
voor de staatkundige opvoeding der massa was de snelle
uitbreiding der dagbladpers, wier vrijheid eerst in 1869
bekrachtigd werd. Op 14 jaren tijds bestonden meer dan
ioo bladen met zoo wat 35o.000 nummers. Boeken en
vertalingen van vreemde werken, werden in gedurig
aangroeiende hoeveelheid uitgegeven.
Het is niet te verwonderen, dat die snelle en veelomvattende veranderingen leidden tot eene vraag naar
uitbreiding der politieke rechten en naar een grondwettelijk
bestuur, trouwens in onbepaalden vorm door den keizer
beloofd in zijne vermaarde eedaflegging van April 1869.
In die richting werd een machtige spoorslag gegeven door
de verslagen van het gezantschap dat, kort na de afschaffing
der leenroerigheid, in 1871, naar Europa gezonden werd.
Dit gezantschap had als voorzitter Iwakura Tomomi ; hij
was vergezeld van vier staatslieden : Kido Takakoto, Okubo
Toshimitsu, Ito Hirobumi en Yamaguchi, die allen hooge
staatsambten bekleedden en aan de hervorming een werkdadig deel genomen hadden. Eene menigte secretarissen,
behoorende tot de onderscheiden departementen van het
ministerie, stonden te hunnen dienste. Het blijkbaar doel
van dit gezantschap was aan de vreemde regeeringen de
veranderingen aan te kondigen welke hadden plaats gegrepen, en te trachten de herziening te bekomen van de
verdragen, welke Japan, ten opzichte van de Europeesche
mogendheden, onder eene soort van voogdij plaatsten.
Maar eene nog belangrijker zending was inlichtingen op te
doen nopens Europeesche instellingen, wetten en wijzen
van bestuur, en de visu, de werking der staatsmacht te
onderzoeken in de meest verlichte landen van het Westen.
Eene herziening der verdragen bewees voor het oogenblik onuitvoerbaar te zijn, en vele jaren zouden verloopen
vooraleer Japan er in gelukken zou het juk af te werpen,
welke zijne eigene zwakheden aan de vreemde landen
toegelaten had hem op te leggen. Maar de uitslagen, welke
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het gezantschap voor den binnenlandschen vooruitgang
van Japan opleverde, waren buitengewoon. Eenige der
gezanten, Ito onder andere, die reeds vroeger met Europa
en de Europeanen kennis had aangeknoopt, gaven reeds
vroeger den voorkeur aan het vertegenwoordigend stelsel op
bestuurlijk gebied; andere werden van de meerderheid van
dit stelsel overtuigd door hunne reis naar het Westen.
Edoch, alhoewel genegen om het volk vrij te maken,
vreesden zij hem het hooger toezicht te vertrouwen. Zij
weigerden de inrichtingen van om het even welken staat
slafelijk na te volgen. Aan Engeland, Frankrijk, Duitschland en de Vereenigde Staten ontleenden zij wat zij dachten aan hun eigen Iand voordeelig te kunnen zijn; zij
wachtten en overwogen; en kwamen eindelijk, in de
Grondwet van i8go, met een stelsel voor den dag dat,
alhoewel niet zonder gebreken, tot hiertoe met veel bijval
betracht heeft den volksinvloed met een gecentraliseerd
toezicht, krachtige werking niet openbare bespreking,
gezag niet vrijheid, overeen te brengen.
Daarvan te spreken,is echter de gebeurtenissen vooruit
loopen. Er noest nog veel water tegen de Japansche kusten
aanklotsen vooraleer de idealen van Okubo en Ito, en hunne
vrienden,konden verwezenlijkt worden.Er viel niet te hopen,
dat al de vroeger machtige en invloedrijke mannen met
een gunstig oog eene omwenteling zouden aanzien, die hen
ineens van hunne voorrechten beroofde en opslorpte in de
massa hunner medelandgenooten. 't Is waar dat de meeste
leiders der Revolutie tot den rang der Samurai behoorden,
en dat eenige van hen tot de hoogste plaatsen in den Staat
opgeklommen waren. Doch de groote hoop van deze klasse,
vroeger zoo invloedrijk, mocht niet op een dergelijke kans
hopen; en voor hen beteekende de omwenteling hun maat
val niet het verlies van hun staatkundigen in--schapelijkn
vloed. Bij deze bronnen van Inisnoegdheid werden nog
andere gevoegd van meer stoffelijken aard, vele Samurai,
beroofd van liet monopool in den oproep tot den krijg, en
afgescheiden van hunne hoofdmannen ,waren zich met handel
en landbouw gaan bezighouden. Onbedreven als zij waren
in die vakken zagen velen hunne spaarpenningen en hunne
pensioenen verzwinden. En dan, tot armoede en ellende
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vervallen, dienden zij tot spot aan de handels- en nijverheidsklassen, welke zij vroeger zoo zeer veracht hadden.
Heel natuurlijk zochten zij dan hunne oude wegen op te
gaan, zij werden verstoorders van de openbare rust, en
zochten gewapenderhand te heroveren wat de staatkunde
hun had doen verliezen. De tuchtelooze benden sluipmoordenaars, welke sinds lang in Japan bestonden, zagen hunne
rangen snel aangroeien, totdat zij eindelijk een ernstig gevaar voor maatschappij en staat opleverden.
Onder de leiders zelven ontstonden daarenboven dreigende oneenigheden. Zooals wij gezien hebben waren zulke
oneenigheden, voor de revolutie, verre van.tot dezeldzaamheden te behooren ; de rassche opeenvolging der gebeurtenissen sedert 1868 bracht nieuwe oorzaken tot verschil van
meening mede. In hoeverre persoonlijke jaloezij en staatkundige betwistingen wederkeerig bijdroegen tot de onlusten van 1874-77 ware moeilijk te zeggen. Voor wat 1874
betreft, was het echter eene quoestie van vreemde staatkunde
welke het misnoegen ten top voerde.
(Wordt vervolgd.)

BROEDERGROET

Dwars door den stomgevallen winternacht,
Gescheurd nog hier en daar door 't roode licht
Dat spokend uit de steile schouwen sloeg,
Reed, met een zwarten zwerm van arbeidsvolk,
De late trein den Luikschen afgrond uit,
Op naar de grenzen van het land van Loon.
't Was Zaterdag en in hun zakken sprong
Het geld omhoog, de zilvren vreugde van
Zijn beiaards mengend met het schaterlied
Dat zegevierend door den wagen klonk.
Zij sloegen rond met hun gebruinde vuisten,
Een rooden zakdoek om den hals geknoopt,
Besmeurd met lange vegen vettig roet,
De wangen bultig van de dikke pruim, —
En stampend om den bodem in te stampen.
Aan elke kleine statie werd gestopt.
Gedurig groeide 't blijde leger aan,
Dat staand en zittend, ordeloos dooreen,
Opeen, — een warboel van beroeste hakken,
Gescheurde kielen, vieze stoppelbaarden, —
Met woest gebrul het gekke kermislied,
Bij 't verder stooten van het stoomtuig, uit
De schorre diepten van hun kelen wrong.
Opeens valt alles stil. Geen woord meer wordt
Gerept. Zij staren zwijgend door het raam
Dat een der oudsten open heeft gerukt.
De pijpen worden uit den mond genomen
En met den dikken duimtop toegeduwd.
Hun oogen domplen in het duister rond,
Verteederd door een natten weemoedstraal,
Naar 't doodenhof ken zoekend van een dorp,
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Waar ze enkele weken vroeger samen stonden,
Om zeven van hun Vlaamsche kameraden,
Gewurgd door 't aaklig spook der zwarte krochten,
Het grauwvuur, — in hun armen haast gewurgd ! —
Den laatsten trouwen broedergroet te bieden.
De namen komen op hun lippen : Peters,
Voorheen in Ans de hoofdman van hun ploeg;
Nu gaan zijn kindren beedlen aan de deur !
Jan Geefs, die voor een ouden vader wroette
Hij wroette zich de handen van het lijf !
De blonde Kasper, nauwlijks twintig jaar.
De beide Geurtsen. Jannekoop, de manke,
Die altijd even vroolijk was en graag
Een liedje speelde op zijn harmonica.
Nu liggen ze in den natbesneeuwden grond,
Verkoolde rompen, walgelijk verminkt,
Ver van hun Jeckerlandsche naastbestaanden.
Geen mensch die hen bezoeken komt. Geen hand
Die op hun stille groeve een bloemken werpt,
De stille groeve van de Sept Flamins. »
Zij, enkel zij, herdenken hen, ontroerd,
Wanneer zij met den negen-uren-trein,
Op 't einde van de week, de donkre hel
Van 't eeuwig zwoegend Luik verlaten voor
Het wenken van het blauwe vaderheien.
Het kerkhof naakt. Zij rollen zachter voort, —
Alsof het stoomgevaart hun wee verstond.
Met opgeheven kin en strakken hals,
De knokige armen op de borst gekruist,
Elkander over kop en schouder kijkend,
Zoo staan ze daar vóór 't open raam gedromd.
Een kerk schimt op. Die kleine helling daar.
Wat blauwe steenen tusschen haag en boom,
Bestreken door 't geflonker van den trein
Met blasse klaarten, — spokend bliksemvuur.
Een houten kruisken in den hoek : daar is 't.
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Deels heeft de dooi de witte sprei gesmolten,
Een donkre plas geronnen bloed gelijk.
Het glazen kroontje hangt er nog (lat zij
Hun schonken, droevig klettrend in den wind.

Zwaar hijgen zij. Die arme jongens toch !
Gevallen in het kampen voor de broodkorst,
De broodkorst voor hun uitgehongerd kroost.
Besprongen door den valschen dood die hen
Van achter klomp en zuil bespiedt, hen allen,
Die daaglijks hen verscheuren kan, hèn allen
Geen mensch, nietwaar, die in den baaierd daalt,
Is zeker dat hij nog de zon zal zien !...
Vie weet, zij zullen op hun beurt misschien
Als doode honden, doode paarden in
Den zwarten \Vaalschen grond gedolven worden,
Ver van hun Jeckerlandsche naastbestaanden,
Van iedereen verlaten en vergeten,
Gelijk hun zeven arme makkers daar.

De ruige mutsen worden afgenomen....
Eerbiedig slaat zich een van hen een kruis,
Na rondgeblikt te hebben of hij voor...
Zij zijn alleen ; geen Walen in hun midden.
De geest van Limburg spreekt met vrome stem
« IIet zijn uw broeders; bidt voor hen ! » En hij,
De grove mijner, grijs van haren reeds,
Heft iets gelijk een Onze-Vader aan,
Door de andren nagemompeld, nagefluisterd,
Met doffe, bijna ademlooze stem....
En verder snellen zij. 't Visioen verdwijnt,
Zij zakken zwijgend op de banken neer
En zien elkander aan met starren blik
En starre blikken borend door het ruim,
De knokige armen op de borst gekruist.
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En langen tijd nog duurt het, eer de dooden
De hoeken van den wagen weer ontvlieden
En eer de droeve stemming weer moet wijken
Voor 't stampen van de harde nagelschoenen
En 't brallen van het wederkeerend lied.

L. LAMBRECHTS.

Lier, Januari r9o5.

wi

i7/^

)71r

17/1.

17h

^),

^1h

v/r

^7h

i)/

i)/^

((DE TWISTAPPEL » 4 ..# .0 .
.4 .44 VAN VIRGINIE LOVELING

Gretig heb ik dit boek gelezen, en niet aandacht bestudeerd. Altijd kreeg ik denzelfden indruk van verwondering,
wrevel, en bovenal droefheid. Verwondering over de keus
van het onderwerp, de klaarblijkelijke bezorgdheid om onvooringenomen te blijven; wrevel wegens de vijandelijkheid
tegenover al wat katholiek is, ondanks alle goede voornemens voor den dag komend; droefheid, omdat de schrijfster zoo goed op de hoogte van het catholicisme denkt te
zijn, en er toch, in den grond, zoo bitter weinig van kent.
De letter, ja, die kent ze, ten minste de letter van den
catechismus. Op dat punt zou ze menig katholiek beschamen. Ik kan ze mij niet anders voorstellen dan de catechismus naast haar, terwijl ze schrijft; van tijd tot tijd
doorbladert zij dien, om er heel nauwkeurig, 't een of 't
ander antwoord uit te schrijven; maar altijd brengt zij het
op zulke wijze aan, dat het een schimp wordt voor den godsdienst. Overigens is haar niet alleen de catechismus daartoe
dienstig, maar allerlei kerkgebruiken. Dit blijkt uit de lezing
van veel harer werken : Sophie, De Bruid des Heeren, zelfs
dat schoone boek Een dure Eed, eindelijk De Twistappel.
Zij kan zich niet onthouden eene hatelijkheid neer te schrijven. Het godsdienstig problema schijnt haar geene rust te
laten; oplossen kan zij het niet. Met beperkte wetenschappelijke redeneeringsmiddelen is dat ook juist zoo gemakkelijk niet! Uit deze obsessie ontstond haar laatste werk.
Het onderwerp is bekend. Mathijs, een weduwnaar,
komt zich met zijn pasgeboren kind vestigen te Vroden,
in den omtrek van Gent. In hetzelfde dorp wonen de ouders
en de zuster van zijne gestorvene vrouw; maar zij willen
met hem niets gemeens hebben, omdat hij zijne echtgenoote
x6
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zonder sacramenten heeft laten sterven, en zijn eenig kind
niet doopen liet. Allengskens toch kan zijne schoonzuster,
Fernande, den drang niet weerstaan haar neefje te zien.
Buiten eenieders weten gaat zij het kind opzoeken; zij
hecht er zich aan; en eindelijk, na eene zware ziekte van
den kleinen Gaspard, stemt zij toe in een huwelijk met haar
zwager, om alzoo als eene moeder over het kind te kunnen
waken. Doch reeds over langen tijd had zij zich aan God
gewijd; hare zwakke gezondheid liet haar niet toe in het
klooster te blijven; maar in de wereld voert zij de levenswijze eener non. Met haar echtgenoot zal zij als met een
broeder leven; het huwelijk zal enkel een schijnhuwelijk
zijn. En de strijd om de ziel van het kind begint tusschen
haar, de katholieke, en den vrijdenker Mathijs. Dat is
het eigenlijk drama; allengskens echter wordt het door
een ander vervangen. Want, gelijk het te voorzien was,
verandert langzamerhand de broederlijke en zusterlijke
genegenheid in liefde. Jaren gaan evenwel voorbij vooraleer
Fernande dat inziet; eerst moet zij haar man dood wanen
in een treinramp, voor zij in haar eigen hart klaar zie. De
liefdeverklaring, die haar ontsnapte toen zij Mathijs levend
wedervond, drijft haar op de vlucht, zoodat zij hare gelofte
moge gestand blijven en aan God hare maagdelijkheid bewaren. Zij verkrijgt de ontbinding van haar huwelijk, en
verdwijnt spoorloos. Bij toeval vindt Mathijs haar, vijftien
jaren later, terug, overleden in een gasthuis, waar zij de
zieken diende.
Dat is, in grove lijnen, de inhoud van het boek.
De personages zijn dus, van den eenen kant Mathijs,
naar ik meen, type van den vrijdenker; van den anderen
kant, Fernande, type van eene katholieke geloovige; en
rond haar, hare ouders; Tonia, de dienstbode harer ouders;
Kathelijntje, dienstbode van Mathijs, dezer vader Petrus,
en zuster Marie. Eindelijk het kind en zijne min. Dus éen
vrijdenker, tegenover acht katholieken, het kind niet meêgeteld.
En hier begin ik te twijfelen. Moeten deze katholieken
genomen worden als grondbeelden van geloovigen en
pratiqueerenden ? Denkt Virginie Loveling waarlijk dat ze
zoo zijn, allemaal ? De beste en edelste gelijk Fernande, de
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andere gelijk de bijpersonages ? Ofwel heeft de schrijfster
eens te meer haren afkeer voor al wat katholiek is niet
kunnen bedwingen ? De eerste veronderstelling schijnt mij
de ware : Virginie Loveling is een te edel karakter, een te
breede geest om niet eerlijk te handelen zelfs tegenover
vijanden; al zijn deze vijanden, hier, gedachten; wel is
waar diep ernstige gedachten.
Ik ben er dus van overtuigd: Fernande, in de meening
van de schrijfster, is een type van echt katholieke bezieling;
er een edel, verheven, zuiver beeld van maken, was de bedoeling. Eilaas ! juist die figuur bewijst zonneklaar, dat
Virginie Loveling niet eens weet wat eene katholieke ziel is,
ja, de ziel der Katholieke Kerk in 't geheel niet kent. Die
ziel is de liefde : liefde tot God, maar ook liefde tot alle Gods
schepselen. Onmogelijk is het, ware liefde te gevoelen of
te toonen voor God, zonder deze liefde tot de schepselen !
Eene echt katholieke ziel is van die liefde doordrongen,
ademt er door, leeft er van. Zegt de H. Paulus niet: de volheid der wet is de liefde ?
Heeft Fernande die « charitas », die liefde ? Nergens
blijkt dat. Op hare wijze bemint zij haar neefje, ja, en
later Mathijs; maar buiten deze twee wezens, bestaat er
niemand meer voor haar. Zij stelt niet eens belang in 't zij
wie of wat ook, buiten haren eng persoonlijken kring.
Eene katholieke ziel is milder dan dat.
Voor de dienstboden, bijv. heeft ze niets dan koude
beleefdheid, en in 't geheim haars harten, misprijzen.
Het kind zelf, dat zij bemint met al wat zij geven
kan, boezemt haar neen standvastige liefde in; als het,
grooter geworden, in eene kostschool geplaatst wordt, —
eerst in een geestelijk gesticht, dan in een wereldsch, — denkt
zij dat hare taak volbracht is, en dat zij nu weg moet. De
knaap wordt schielijk van kostschool veranderd, zij weet
niet eens waarom, zij weet ook niet waar hij zich nu
bevindt; maar wat zij wel weet, is dat Mathijs besloten
heeft hem verder volgens zijne denkbeelden op te brengen,
dat de ziel van het kind dus in gevaar verkeert. Nu zoudt
ge denken, dat zij moeite gaat doen om te weten waar
Gaspard is, en wat er in het geestelijk gesticht voorviel?
Volstrekt niet ! Hare zending is volbracht! Welke moeder
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— want zij is wel degelijk de moeder van dat kind, al heeft
zij het niet onder het hart gedragen — welke moeder zal
ooit hare taak geëindigd achten bij een twaaljarigen knaap ?
Welke katholieke moeder vooral, zal er ééne seconde aan
denken, haar kind te verlaten, juist als zijne ziel het meest
gevaar loopt? Wie ooit een kind heeft groot gebracht en liefgehad, antwoorde mij!
Toch vertrekt zij niet, het is waar; geenszins om Gaspards wille; maar omdat zij haar man, zonder het te weten,
bemint, en niet kan heengaan. Ten langen laatste vlucht zij
toch. Hoe kan eene echtgenoote, hoe kan eene vrouw den
man dien zij bemint verlaten, op het oogenblik dat hij ziek
en gekwetst op zijn bed ligt uitgestrekt? Ik weet wel,
Fernande moest hare gelofte gestand blijven; dit wordt
door de gegevens van het boek vereischt. Welnu, juist die
gegevens zijn onwaar en door en door onkatholiek!
Virginie Loveling, die allerlei godsdienstige gebruiken
en zelfs misbruiken zoo haarfijn kent, heeft een enkel punt
uit het oog verloren: eenvoudig de biecht, en dan ook, den
biechtvader. Nu zeker is het : geen enkel katholiek meisje,
opgebracht gelijk Fernande, en gelijk zij in een klooster geweest, zal zulke ernstige stappen aanwenden, als dat huwelijk met eenen ongeloovige, en later die vlucht, zonder er
eens grondig met haren biechtvader over te spreken. Een
biechtvader kan soms wel te pas komen; in dit geval had
Mathijs zelf het erkend, wil ik wedden! Want heel zeker zou
Fernande van hare scrupules gewaagd hebben, had verteld
hoe zij vreesde haren echtgenoot te beminnen, en gevraagd
of zij niet beter zou doen aan die verleiding door de
vlucht te weerstaan, om aldus aan hare gelofte niet te falen.
En weet gij wat zij voor antwoord zou gekregen hebben?
((Kind, ge zijt uit het klooster moeten komen, vooraleer uw
gelofte afgelegd was. Enkel aan uw eigen hebt gij die gegeven. Ge weet toch wel dat vele nonnen geene levenslange
geloften doen. Ik kan u van deze ontbinden! En vermits uw
weg in de wereld ligt, en dat ge dien man gehuwd hebt, is
uw eerste plicht, de vrouw van uwen man te zijn, en de
zending van het huwelijk te vervullen; dat wil zeggen, maar
éen uitmaken met uwen man, en kinderen grootbrengen ter
eere Gods. »
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Zóo ongeveer zou de kleine preek in den biechtstoel geluid hebben. Fernande zou wel wat tegengestribbeld hebben,
maar wat had ze kunnen inbrengen tegen die gezonde reden?
Na eenigen tijd ware haar waarschijnlijk een der voorschriften van haren godsdienst weer in 't geheugen gekomen :
a Volbreng zoo goed ge kunt de plichten van uwen staat. n
Maar zoo ver zouden de zaken waarschijnlijk niet zijn
gekomen. Want reeds voor de voltrekking van het huwelijk
ware diezelfde verstandige biechtvader geraadpleegd geweest en had moeten antwoorden : « Kind, ik versta uwe
redenen om dit huwelijk aan te gaan. Ge hebt eene schoone
zending te vervullen; maar ,geloof mij ,laat die gedachte varen,
met uwen man als met een broeder te leven. Zoo iets is mogelijk voor heiligen, maar gevaarlijk voor gewone menschen.
Denk dat het huwelijk een sakrament is, dat ge met al zijne
gevolgen moet aannemen; denk ook dat eene echtgenoote
meer invloed op haren man heeft, dan eene zuster op haren
broeder; en dat ge voor eene dubbele taak staat. Door
u -zelve te vergeten, en u van uwen plicht te kwijten, zooals
God hem u oplegt, zult ge niet alleen de ziel van het kind
redden, maar misschien die van den vader. Vindt ge dat
geen sacrificie waard? »
En Fernande had in haar eigen moeten bekennen dat
zij geene halve seconde met de ziel van Mathijs bekommerd
was. Noch vóór, noch gedurende haar gehuwd leven, doet
zij hoegenaamd iets om de oogen van haren man te
openen, om hem in te lichten over haren godsdienst, om
hein te laten voelen, dat hij, wat het bovennatuurlijke betreft, erg onwetend is, en met vooroordeel te werk gaat.
Van wege eene katholieke is dat nogal sterk.
Neen, Fernande heeft te veel haar eigene zaligheid
voor oogen, te weinig die van hare omgeving; anders
wekken in haar enkel afkeer, geene sympathie.-denk
Haar godsdienst is bar en dor; niet eens voelt zij zich aangetrokken tot die dwalende zielen, voor wie de Zaligmaker
toch zijn bloed gestort heeft, en die Hij ons oplegde te
beminnen, door woorden en voorbeelden.
Er is in dat kwezelachtig wezen iets stroefs, iets hardvochtigs en onverbiddelijks, iets engs en fanatieks. Van eene
heilige heeft zij heelemail niets, al noemt Mathijs haar zoo,
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nadat zij hem een glas « sterk gesuikerden en gekruiden,
heeten wijn» heeft aangeboden... Arme man, wat weet hij
ook van heiligen ? Wat kent hij van hun karakter en
handelwijze? Heiligen zijn uitverkoren wezens, heldhaftige
naturen, minzaam, gulhartig, hartstochtelijk wel, maar
tevens vroolijk en blijgemoed, zij zoeken noch zien overal
zonde! Een sombere, neerslachtige, koudhartige heilige
heeft wel nooit bestaan. Van deze warmte en edelmoedigheid is er geen zierken te vinden bij Fernande. Zelfs
geene eenvoudig goede ziekendienster kan zij geweest zijn;
daarvoor is er meer zorgelooze berusting noodig.
En dan, dat bijgeloof, dat hier en daar uitberst ! Bijvoorbeeld, die bedevaart, ondernomen om den H. Cornelis
te verzoenen, nadat het kind de stuipen gekregen heeft
:

... « Juffrouw Fernande, ik heb voorzeid, wat er gebeuren
zou », en zich zelven met de hand aanwijzend, beurtelings naar
de drie vrouwen gekeerd, « nietwaar, ik heb 't voorzeid, ik
neem u tot getuigen, dat ik 't voorzeid heb?'>
Allen knikten, schuldbekennend.
« De kat kreeg stuipen, verleden week, » ging hij voort,
« en ik gebood hun te gaan dienen naar Muilem, 't is immers
Cornelis, die daar patroon is... »
« Cornelis en Ghilenus, '- verbeterde welwetend Marie.
« Cornelis en Ghilenus ja, maar Cornelis is toch de bijzonderste, die in geval van sessen aangeroepen wordt. »
« Voor sessen en allerhande kwalen, alwie'top de zenuwen
heeft, vindt er bate, » viel weder Marie er tusschen.
« En is er niemand naar toe geweest ? » zei met gedempte
stem Fernande ontzet, « niemand van u allen?! »
Zij hadden zeer gefaald, de straffe was niet uitgebleven.
En eenige bladzijden verder : hare moeder wil Fernande beletten naar Mathijs' huis terug te keeren.
... Zij had ook zulk een doeltreffende pijl ter verdediging in
den koker harer argumenten:
« Denk eens wat er gebeurd is, » zeide zij een recht
streeksche schermutseling ontwijkend, wijzelijk: « deze week
kreeg de kat stuipen en niemand heeft eene bedevaart gedaan
naar den heiligen Cornelis ! »
« En 't is op 't kind gevallen, 't kon niet anders, » sprak
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haar moeder hoofdschuddend bij 't hooren van dat roekeloos
verzuim.
« Ik heb beloofd dat er niet later dan vandaag naar Muilem
zal gegaan worden, en dat moet, » zei Fernande vastberaden.
« Nood kent geen wet, » antwoordde haar overwonnen
moeder.
« Ik had zoo graag zoovele personen gezonden als Gaspard
maanden telt, maar de beêvaart duldt geed uitstel. Waar nu
volk te gaan zoeken op het laatste oogenblik? »
Zij had haar hoed niet eenmaal losgespeld. Het afscheid
was heel kort, en niet veel later zat Fernande weder bij de wieg
van het wakker, en reeds met haren sleutelbos spelend kind,
terwijl de drie bedienden,met een gekregen goudstuk in den zak,
moedig den pelgrimstocht naar Muilem aantraden om den
vereenden toorn van Cornelis en Ghilenus te bezweren.
Denkt Virginie Loveling waarlijk, dat ontwikkelde
katholieken den H. Cornelis gaan aanroepen als hunne kat
de stuipen krijgt ? Waarschijnlijk heeft zij een zeker aantal
bekrompene geesten gekend tot zoo iets in staat; misbruik
dringt overal binnen en menschelijke domheid gaat in
't oneindige. =klaar is dat eene reden om als dogma aan te
nemen, en als algemeene belijdenis aan heel de catholiciteit op te leggen, wat enkel bij verachterde of bijgeloovige
menschen gebeurt ? Nog eens, het bedroeft mij te zien, hoe
eene verstandige, geleerde vrouw zich om den tuin laat
leiden door uiterlijke of slecht begrepene teekenen, zonder
éens tot op den bodem der zaken te dringen.
Nevens Fernande, hare ouders. — Een katholiek huisgezin? — De moeder, kleurloos getint, onbeduidend; de
vader, eene gemeenti, ruwe natuur; vloekend en barsch.
Beiden zonder éen oprecht gevoel van smart en liefde voor
de gestorvene dochter, van bekommernis voor Fernande,
nu hunne eenige dochter, of voor den kleinzoon; voor den
schoonzoon, enkel afkeer en haat.
Nogmaals, van katholiek zijn is hier geen spoor. Het is
altijd dezelfde verwarring. Niet de haat, maar de liefde is
de drijfveer van katholieke zielen ; en dat is heel wat
anders! Zeker zijn er onder de katholieken enge geesten
en dorre gemoederen, zooals men bij de vrijdenkers warme
harten en gulle verstanden ontmoet, dat is buiten kijf; maar
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zijn het juist degenen, die hunnen godsdienst naleven, die
zoo bekrompen en hatelijk te werk gaan? Een oprecht zuiver geloof brengt altijd minzaamheid en menschlievendheid
meê. En zulke overtuigden heeft de schrijfster toch willen
teekenen.
Dan, Kathelijntje, haar vader, haar zuster en Amelia,
de min. Als sluwe, ontrouwe, onverkleefde onderdanen zijn
ze perfekt getypeerd. Zulke dienaars vindt men met de vleet,
dat erken ik zonder moeite; ook wel eenige, die hunnen
godsdienst uithangen en ondertusschen de meesters bedriegen. Maar naast deze bestaan er andere; ofschoon Virginie
Loveling weinig geloof schijnt te hechten aan de verkleefdheid en onbaatzuchtigheid van bezoldigden. En ten minste
éen van deze had ik hier willen zien, om éen lichtstraaltje in al dat zwart te laten doorbreken. Wie heeft er
geene gekend van die oude dienstboden, met eenvoudig gemoed? De belangen hunner meesters behartigen zij beter
dan zijzelve; een cent zouden ze in vier snijden; naar uitgaan en pleiziermaken vragen zij niet; 's Zondags gaan ze
een toerken doen, of eens naar 't lof, maar vroeg zijn ze
weer daar, zich nergens beter voelend dan aan den haard.
De kinderen van den huize zijn als hunne eigene kinderen,
zij sleuren en sleepen er meê, zijn blij of bedroefd volgens
het hun goed of slecht gaat. Trouwt of sterft er een, de oude
meid ondergaat dat even diep als de moeder.Wie zou beweren
dat zulk beeld uitvinding is, dat zulke dienstboden niet bestaan? Zij zijn zoo moeilijk niet te vinden, wil men enkel
rond kijken, zonder vooroordeel. Nog eens, ik zou hierop
niet vitten, waren de dienstboden bij Virginie Loveling
niet als typen van echt katholieke onderdanen voorgesteld.
Gemakkelijk is het het catholicisme als eene aaneenschakeling van valsche of hatelijke dogma's voor te stellen, en
de katholieken allen te samen als bekrompen fanatieken.
Doch zoo verklaart men niet hoe die godsdienst, zoovele
eeuwen door, zegevierend voortheerschte, zonder éen dogma
te verliezen of te verminken. Ook verklaart men niet hoe de
katholieken met den eenigen steun van hun geloof, zooveel
meer van hun zelven gedaan krijgen dan wie ook, wanneer
het op zelfopoffering en toewijding aankomt.
Ik herhaal het, in dit boek had ik gaarne eene katho-
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lieke figuur aangetroffen, breeder geschilderd, met diepere
ziele- en zakekennis en meer sympathie.
Tegenover al die fanatieke, enggeestige, koudhartige
geloovigen, wie blijft er om wat evenwicht te houden?
Matthijs Mathijs, de vrijdenker. En hier eindelijk krijgen
wij Bene edele, zelfvergetende, breedonpartijdige natuur te
aanschouwen. Geene kleingeestigheid, geene bijgeloovige
zwakheid kleeft hem aan; 't is een wijs man, ver verheven
boven alle nietige godsdienstbelemmeringen. Hij is tot zelf
staat, en houdt het gegeven woord; getuige,-opfering
de wijze waarop hij als een broeder met Fernande leeft; getuige ook de vrijheid, die hij haar terugschenkt, na hare
vlucht. I)at is troostend, want het bewijst dat Virginie
Loveling niet alle sympathie met hare medemenschen afgezworen heeft. haar om meêgerekend te worden onder de
edele naturen,moet men vrijdenker zijn. — Hors de là, point
de salut! — Mathijs ten minste toont zich inschikkelijk. Zoo
stemt hij toe in het kerkelijk huwelijk.... « Hij kende haar
te goed om niet te weten met welke godsdienstige stugheid
hij hier te strijden had.... »
Godsdienstige stugheid ?.... Wat kon het Mathijs
schelen? Voor Fernande was het huwelijk een sacrament;
voor here had de kerkelijke plechtigheid geene beteekenis.
Wie van beiden moest toegeven ?
Die Mathijs is zeker een sympathieke verschijning, de
eenige van liet boek. Hij is goed geteekend, ja, zelfs beter
dan de schrijfster het misschien zelve weet ; want in zijn
vrijdenkerij is hij even fanatiek als Fernande in haren
engen godsdienst. Hij heeft wel is waar zijn kind laten
doopen ons haar te voldoen ; — ik weet niet in hoeverre die
ceremonie nog noodig was, daar het arm schaap reeds drie
keeren gedoopt was ! ! (en wij daarbij de heele catechismusles op het doopsel kregen !) — Hij liet zelfs toe, dat
Fernande aan Gaspard zijne gebeden leert : dit tegen zijne
overtuiging, zeker ; maar hij zegt niets om zijne echtgenoote
niet te krenken. Dat is heel schoon ; hij eerbiedigt haar,
noemt haar « mijne heilige, » bemint haar reeds zonder
het zelf te weten. Maar toch kan hij zich niet inhouden
haar werk te dwarsboomen, in 't genie[), als zij afwezig is;
wat juist niet heel eerlijk is.
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...Gaspard had wegens de hitte vader's hand losgelaten en
stapte stil als een wijs, bezadigd ventje naast hem. Doch ineens
sprong hij terzijde en, voordat zijn begeleider bemerken kon
wat er op handen was, had hij een haastig voor hun voeten
voortvluchtenden loopkever met een ruwen stamp vertrapt.
Het kind was ontwaakt in hem, het gruwzaam kind, dat
genot vindt in 't schouwspel van 't lijden en stoort, verwoest en
doodt wat in zijne macht is.
« Hé, wat hebt ge daar gedaan, stoute jongen? r vroeg
Mathijs, onthutst en verschrikt.
De kever lag erbarmelijk verminkt, de dekvleugels, goud
glanzend, gesplitst, het borststuk vermorzeld, een witach--groen
t?g moes er uit pruisend. En liet insect, aan hetwelk de natuur
de klacht van 't wee geweigerd heeft, strekte in stomme foltering
de hoekige pooten krampachtig uit, terwijl zijn kinnebak in
doodsnood open- en toeging.
« Ziedaar uw werk,» berispte de vader, pijnlijk aangedaan,
op een toon van streng verwijt. Maar Gaspard, ontoegankelijk
voor medelij lachte, met Buitenboosheid, om zijn euveldaad.
« 't Is maar een beest, » zei hij eindelijk.
« Een beest dat lijdt en voelt als gij, een schepsel wonderbaar gemaakt, genietend van zijn leven en zijn vrijheid in de
mooie zomerzon en dat ge moedwillig,onmeedoogend enonnoodig
ombrengt. Het heeft evenveel recht als gij op 't voortbestaan! »
« De beesten zijn geschapen voor het nut en het pleizier
der menschen, het staat in 't boekje dat mama mij voorleest, »
weerlegde Gaspard —niet gewend aan blaam noch bestraffing —
neuswijs en onbevreesd voor tegenspraak.
« Hoe zoo ? vertel me dat eens ? » vroeg Mathijs benieuwd,
verbaasd over een dergelijke theorie.
En Gaspard zei: De paarden zijn op aarde gesteld om de
lasten van de menschen voort te trekken; de koeien om melk
en boter te geven: de vogelen om de menschen te verblijden
door hun gezang; de hond is aan den mensch gegeven om hem
te streelen en getrouw te zijn... »
« Genoeg, genoeg! » onderbrak hem de vader.
« Juist zoo, heel de schepping is daar tot baat en voldoening
van den mensch, » voegde hij er spottend bij, en toen ernstig :
« Neen, mijn kind, weet dat de mensch maar een wezen als al
de andere uitmaakt, sta hij ook wat hooger dan de overige van
het dierenrijk. Hij is als zij — die hem ondergeschikt zijn — aan
al de gebrekkelijkheden en de lichamelijke ellenden onder
Hij leeft. lijdt en sterft als zij, in het Heelal telt hij-worpen.
voor niets meer mede dan het geringste insect. »

« DE TWISTAPPEL » VAN VIRGINIE LOVELING

251

Moeten wij uit die bladzijde afleiden, dat de katholieke
leer, de gruwzaamheid tegenover de dieren goedkeurt ? 't Is
wel te zien dat Mathijs den H. Franciscus niet kent, die
de stomste dieren, broeder en zuster noemde ! Zouden wij
de lectuur der « Fioretti » niet kunnen aanbevelen ? In alle
geval, indien Mathijs zoo'n medelijden had met dat arm
insect, zou hij goed gedaan hebben, eerst een einde aan zijn
lijden te brengen, vooraleer zijn zoon terecht te wijzen.

En verder :
...e Terwijl Fernande boven was om zich te verkleeden nam
Mathijs, wachtend aan de gedekte tafel, Gaspard op de knie.
« Wat zeidt ge daar van een sterreken dat ook medeging ? »
begon hij. En daar het kind niet wist wat hij bedoelde en schuw
opkeek, bloohartig door het ernstige van zijn toon, hernam hij:
« Weet ge wel wat de starren zijn ?»
« Het zijn de oogjes van de engelen, welke van uit den
hemel kijken naar de aarde om te zien of de kindertjes braaf
zijn en op hun tijd slapen gaan. » zei de knaap trouwhartig met
de blikken op zijn vader gericht.
« Al prullen, » sprak deze, « er bestaan geene engelen,
behalve de goede kinderen, aan welke men dezen naam geeft.
Er bestaat geen hemel. »
« En ook geene hel? -, vroeg Gaspard.
« Ook geene hel. »
« ,inn geen vagevuur, waar de stouten tijdelijk branden
moeten? »
« Neen, neen.
Maar het kind hield vol : « Er is zeker eene hel, waar de
boozen voor eeuwig in het vuur liggen, mama heeft het gezegd.
Het is eene plaats onder de aarde. »
Er is noch onder noch boven in het Heelal, » beleerde
hem zijn vader. « Onze wereld is een groote bal, bijna heel
rond en die rondom de zon draait ; de groote stille ster, die ge
zeidt met ons mede te gaan, is ook zulk een bal, men noemt
zulke planeten en zij ook wentelt rondom de zon. De andere,
tintelende sterren zijn zonnen, maar zoo ver, zoo ver van hier
dat ze klein schijnen andere voor ons onzichtbare van die
bollen loopen er ook omheen. Onze planeet en al de andere
hemellichamen zweven in 't ruim. Waar zou die hel onder ons
kunnen zijn ? »
Had ik geen gelijk te zeggen dat flathijs in eene
tegenovergestelde richting, even fanatiek is als Fernande ?
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Ging hij daar ten minste een stap verder in zijne uitleggingen, met aan het kind te verklaren, hoe die wonderbare zonnen en planeten, in al hunne pracht en ontelbaarheid, tot stand gekomen zijn. Maar dat had hem,
willens of niet, in het rijk van het bovennatuurlijke terug
gevoerd.
En verder nog. De vader en het kind brengen eenige
dagen door bij de zee. De kleine geniet er veel van; de
vader, om zijn pleizier nog te vergrooten wil een uitstapje
naar Middelburg doen.
Daarom moeten ze 's anderendaags, om zes uren
's morgens, vertrekken :

...« Maar Gaspard boog het hoofdje op de borst, als een
die uit een roes van zinsbegoocheling ontnuchterd is:
« Papa ! » murmelde hij met een blos van verwijt.
Wat is er jongen?)) vroeg Mathijs verbaasd.
« 't Is morgen Zondag,)) zei de knaap, «wanneer zal ik dan
naar de mis gaan, vader?))
« De mis? Och, kom, 't is gekheid daar nu aan te denken.»
« 0 neen, dan liever niet, » sprak Gaspard beslist, « Mama
zou boos zijn moest ze 't weten, en mijn meesters ook, » voegde
hij er bij, in eens lafhartig eigen wil verloochenend bij 't zien
van den minachtenden trek van ontevredenheid op 't vaderlijk
gelaat.

Mathijs schudde 't hoofd: « Er is u veel uit de hersenen te
praten, knaapje, » zei hij op een toon. die het kind vernederd
ineenkrimpen deed met een blik, die diep in hem doordrong.
En dan: « Ge zijt hier nog bij mama noch bij uw meesters,
maar onder de hoede van uw vader, die best weet wat u te doen
staat. »
« Naar de kerk niet gaan is zonde, » hernam het kind, na
de eerste zwakheid kracht van tegenstand terugkrijgend.
« Zonde, zonde ! begrijpt ge niet dat ge een dwaasheid
zegt? Gelooft ge dat deugd en ondeugd afhangen van uiterlijke
teekenen ? »
Ben ik niet mis, dan heeft geen vader het recht de ziel
van zijn kind geweld aan te doen, het te dwingen eene
zonde te begaan, het in zijn geweten te krenken. Dat is
erger dan lichamelijke mishandeling, en kan diepere en
ernstigere gevolgen hebben.
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Maar, ofschoon ik de handelwijze van Mathijs afkeur,
toch moet ik bekennen, dat ze volkomen natuurlijk en
menschelijk is. Alle vaders willen hun invloed doen gelden,
hunne gedachte bij hunne zonen inprenten, allen doen
hun soms geweld aan met de beste bedoeling. En vooral
waar het de katholieke leer geldt; daar is eene volstrekte
onpartijdigheid onmogelijk; men moet er voor of tegen
zijn. In theorie kan men onzijdig blijven, zich boven alle
menschelijke zwakheid wanen, de godsdienst-kwestie uit
de hoogte behandelen; maar in de praktijk blijkt dat onmogelijk. De onpartijdigste vrijdenker zal nooit het christendom koelbloedig bejegenen, daar waar het hemzelven of
zijne naasten geldt. Oogenblikkelijk verandert de abstracte

redeneering in eene levensvraag.
De heele scene zou dienen uitgeschreven te worden,
want zij is karakteristiek ; de geest van verloochening, het
geblinddoekt verstand, de zoo zwakke gevolgtrekking van
den vrijdenker schitteren er uit.
Vooreerst, wie is God ? »
« Een subtiel en onzichtbaar opperste wezen, schepper van
hemel en aarde, boner van het goed en straffer van het kwaad, »
reutelde Gaspard, gelijk een wekkering die afloopt.
« De natuur gehoorzaamt aan vaste wetten, die onverbiddelijk zijn. Waar alles vandaan komt, wie het bestuurt, waarom
het bestaat, weten wij niet ; mysteriën omringen ons op geestelijk gebied, maar de wetenschap oordeelt met zekerheid. Zij
heeft uitgemaakt dat de aarde niet enkele eeuwen, maar sedert
duizenden eeuwen bestaat ; dat de wereld niet in eens, niet op
zes dagen is geschapen; maar (lat de wereld een uitwerpsel van
de zon is, welke — eerst gloeiende massa — zich tot een bal
vervormd, en door de samenpersing der bestanddeelen haar
huidige gedaante verkreeg ; dat de smeltheete, vloeibare elementen er van allengs verhard en verkoeld zijn, en het organische leven er mogelijk op geworden is. Dat er niet één
zondvloed is geweest, maar men de sporen vindt van vele
opvolgende, die groote storingen, ontzaglijke natuuromwentelingen hebben teweeggebracht, dat de wereld door de wet van
het middelpunt-vlieden op een afstand blijft van de zon, en
door de wet van het middelpunt-trekken er rondom blijft wentelen. ^>
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Welke, hoe weinig ook ontwikkeld katholiek, loochent
dit alles ? Hoe is het dus mogelijk in deze wetenschappelijke waarheden een wapen tegen den godsdienst te vinden?
En van den anderen kant, welk levensmysterie heeft de
wetenschap ooit verklaard ? Te beginnen met de verschijning van het organische leven !
» Mathijs liet zich medeslepen door zijn onderwerp, hij
vergat dat hij tot een kind sprak, en dingen uiteen deed, die een
kinderlijk vernuft te boven gaan.
Gaspard begreep dan ook zijn woorden niet, ofschoon de
zin en beduidiging hem niet ontgingen: volkomen stoornis van
't geloofsbegrip, omvergooiïng van al het tot dusver beledene!
Hij boog het jeugdig hoofdje onder den stortvloed van
't vernielingsbad.
Vader en zoon hadden hun zitplaats op het duin verlaten en
keerden langs het bruisend strand terug. Heel het hemelgewelf
was thans met lichtende puntjes doorspikkeld en de Melkweg
was zichtbaar als eene witte vingerveeg dwars over 't zilvren
diamantenveld.
« Al sterren, al zonnestelsels, zoo diep de blik kan doordringen, » zei Mathijs, « en achter deze nog andere, altijd en
voortdurend andere tot in het eindelooze ! . »
En daar het kind, overweldigd, niet sprak, herbegon hij, tot
het besluit zijner inleiding komend : « En hoe wilt ge dan bij
't waarnemen van die onmeetlijkheden, dat God, het Opperwezen, zijn Zoon als afgezant naar onze kleine wereld zenden
zou? Onze wereld, die zoo nietig is, dat zij nauwelijks voor een
drietal planeten van ons stelsel zichtbaar moet wezen, en voor
het Heelal is, alsof ze niet bestond! Alleen de onwetendheid van
den mensch en zijn hoovaardij hebben hem genoopt te wanen,
dat hij het belangrijkste van de gansche schepping was. De
mensch is niets dan een organisch wezen, dat zijn begin en zijn
einde heeft als al het levende, een atoom van de natuur, in bestendige wisselwerking, uit het gestorvene gevormd. »
Met meer recht kon men zeggen : Alleen de onwetendheid van den mensch en zijn hoovaardij, nopen hem aan
God dezelfde kortzichtigheid toe te schrijven, waaraan hij
zelf mank gaat. Zou God der werelden waarden wikken,
volgens hunne capaciteit of hunnen omvang, en zijne schep-
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selen, naarmate zij eene grootere of kleinere planeet bewonen? Gelijk de menschen die hunnen evennaaste beoordeelen volgens stand, kleeding of woonplaats? God zou
den mensch niet gered hebben, omdat hij eene planeet
bewoont, nauwelijks zichtbaar voor drie andere planeten

van ons stelsel? Een brave burger, die het beste van zijne
wetenschappelijke opleiding in dagbladen put, zou niet
anders redeneeren. Gods almacht — het woord ALMACHT
gelieve men te overwegen! — is groot genoeg, om zelfs met
nietige schepselen in een nederig wereldje bezig te zijn! En
wat zou hem beletten terzelfdertijd al de andere werelden,
al de ontelbare zonnestelsels te bestieren? Te meer, dat al
die gesternten, voor ons zoo onmetelijk, in zijne oogen heel
waarschijnlijk niet meer dan zandkorrels zijn.

... Papa, gelooft gij dan niet aan een eeuwig leven, aan
ons voortbestaan na den dood ? ».
Neen, » zei Mathijs, na een schier onmerkbare aarzeling,
« neen, dat is te zeggen niet als zelf bewust individu. De elementen, welke ons samenstellen, kunnen niet vernietigd worden ;
uit hen zullen andere dingen ontstaan, zoowel op stoffelijk als
op onstoffelijk gebied. »
« Helaas, » zuchtte Gaspard, « wij zullen niet meer weten
dat wij geleefd hebben ! a Maar, papa, » bedacht hij zich eensklaps met ontzettende logiek, « indien er niets van ons overblijft, krijgen wij ook geen loon of geene straf hiernamaals ; zoo
hoeven wij niets te vreezen en mogen we al het kwaad doen
dat ons lust
« Neen, neen, » vloog Mathijs verontwaardigd op, « neen,
duizendmaal neen, «vij moeten handelen volgens de voorschriften van ons geweten,
« Indien er geen God is, kan er ook geen geweten zijn, »
hield Gaspard vol. « Papa, » vroeg hij in zijnen dorst naar
eeuwigheid, met bangheid deze orakelspreuk verbeidend
papa, is het heel zeker dat met ons lichaam alles sterft?».
« Zeker is het niet, » antwoordde Mathijs, nadenkend,
« zooals ik u reeds zei, is alles geheim om ons heen, toch weten
wij verschil tusschen goed en kwaad, en moeten we onzen
handel en wandel er naar richten, de deugd betrachten, omdat
zij tot de harmonie en het geluk van alles bijdraagt, het kwaad
vlieden omdat het die harmonie verstoort en lijden veroorzaakt.
In 't overige mogen wij berusten : alles wat ons omringt, is zoo
zeldzaam en verbazend, de wetten welke alles beheerschen zijn
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zoo ondoorgrondbaar, dat een heropstanding na dit bestaan
geene waarschijnlijkheid is, maar echter geene onmogelijkheid
ware...))
Dunkt het u niet dat het kind, in zijne eenvoudigheid
veel beter redeneert dan de geleerde vader, en tot een veel
logischer besluit komt? En vindt ge ook niet, dat Mathijs,
die ons geschildert wordt, als zoo kiesch gevoelend, het verschil tusschen het goede en het kwade toch zoo heel fijn niet
kent; vermits hij zooveel mogelijk den invloed der moeder
op het kind zoekt te verzwakken, en zoodoende den eerbied van den kleine voor haar vermindert? Dat altijd in
hare afwezigheid! Zij ten minste, indien zij Gaspard katholieke beginsels zoekt in te prenten, doet het openlijk. Wie
zal beweren dat zij, wat het doel betreft, op denzelfden
voet staan? Hij gelooft dat alles gedaan is met dit leven;
dus heeft zijn opvoedingsplan enkel dit leven tot betrachting.
Zij aanziet het aardsche leven als een overgang tot het
eeuwige. Zou zij haar best niet mogen doen om allen die
haar dierbaar zijn daarvoor in staat te stellen? Dat toch is
de beweegreden van Fernande, en van alle katholieken die
een ongeloovige zoeken in te lichten.
Dan, als Gaspard uit het college gejaagd, en in een
wereldlijk gesticht geplaats wordt ? — Het onwaarschijnlijke van het tafereel laat ik terzij. Welke bestuurder verjaagt een kind zonder het zelfs te ondervragen? En Mathijs,
de vader, die de schandelijke betichting, zoo gemakkelijk
aanneemt, en zijn zoon ook niet eens eene bekentenis
afvraagt ! En het kind, dat niets misdaan heeft, zoo streng
behandeld wordt, en niet eens zoekt te weten waarom! —
Als Gaspard dus in een ander gesticht geplaatstst wordt,
weet Fernande niet eens in hetwelk, noch in welke stad hij
zich nu bevindt ! Mathijs zegt haar niets, laat haar zelfs
Gaspard's brieven niet lezen; nauwelijks, van tijd tot tijd
brengt hij haar de complimenten over. Is dat kiesch? Welk
fijnvoelend man, zou zulk eene martelie opleggen aan de
vrouw die alles veil heeft gehad voor zijn zoon ? Is er eene
grootere smart voor eene moeder, dan de onzekerheid
over haar kind ?
Toch schijnt Mathijs dat heel natuurlijk te vinden. En
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ik moet bekennen, dat Fernande er niet zichtbaar door
lijdt, en zich wonderwel schikt in dien hachelijken toestand. Maar, nog eens, is die handelwijze van Mathijs wel
uiterst kiesch, en overeen te brengen met een verheven
karakter ?
Maar, zal men mij opwerpen, Fernande had het recht
niet het kind tegen de beginsels van zijn vader op te voeden? Mij dunkt, vermits hij haar tot moeder van zijn zoon
verhief, zij terzelfdertijd het recht bekwam volgens hare begrippen van christene vrouw te handelen.
De strijd tusschen de zoo verschillende levensbeginsels
was onvermijdelijk. Dat heeft de schrijfster klaar gezien,
en met haar eigenaardige wondere opmerkingsgave, in 't
licht gezet. Eerst het geloof van het kind, dan de twijfel,
die onder den invloed des vaders langzaam binnensluipt,
de angst om te weten wat hij gelooven moet en mag, de
smart wanneer de waarheid waarop hij steunde brutaal
weggerukt wordt, en eindelijk de schipbreuk van alle
geloof, en het gemis aan zedegevoel dat er uit spruit, dat
alles is geteekend zooals alleen een groote schrijver het
vermag. Ja, dat gedurig slingeren tusschen de katholieke
moeder en den ongeloovigen vader; of liever het gedurig
ondermijnen door den vader van hetgeen de moeder als
levenswaarheid voorhield, moest noodlottig op het kind
werken, en heeft het dan ook gedaan.
Maar, met de gevolgtrekking ben ik het weer niet eens,
Mathijs, — zou hij de gedachte van de schrijsfter ver
schrijft Gaspards slecht gedrag toe aan-tolken?—Mahijs
Fernande....
,

...» Mathijs sloeg de gebalde vuist in wanhopige machteloosheid tegen zijne knie ; waar had hij het verdiend van het
noodlot zulk een slechten zoon te hebben? En hoe ver had
Fernande er aan schuld? »... En verder... « Hij (Gaspard) was
van jongs af aan gewoon te huichelen. »
Heel waar; maar door Fernande's schuld? Wel neen ;
zij zoekt het kind deugdzaam te maken, bij middel van den
godsdienst en van de liefde tot God; zij wilde hem ook
een troost en een steun geven tegen al het lijden, dat het
iy
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leven zoo overvloedig meêbrengt. Mathijs wil ook in zijn
zoon de deugd kweeken, maar om welke reden, dat weet
hij hem zelf niet uit te leggen. De werkelijkheid van den
godsdienst, de wezenlijkheid van God loochenend, kan hij
hem tot levenssteun niets anders geven dan een vaag bevel
van deugd en plicht; en de noodzakelijkheid van dit bevel,
zijn reden van bestaan, kan hij niet eens motiveeren 1
Zwakke steun, als bekoring en drift hun werk beginnen!
Hij heeft niet begrepen, dat het gedurig afbreken van
wat Fernande opbouwde, een gevaar voor de ziel van het
kind opleverde. Hij heeft er zelfs niet aan gedacht, dat
de opvatting van de deugd, zooals wij ze nu verstaan,
enkel van het christendom dagteekent; indien hij in zijn
eigen hart, het besef van goed en kwaad zoo duidelijk bezit,
is het te wijten aan zijn christelijke opvoeding. Later, als
zijne ziel met christene beginsels doorkneed was, kon hij de
uiterlijke teekenen van den godsdienst laten vallen, zonder
op te houden een eerlijk man, volgens de wereld, te zijn.
Met Gaspard zoo ruw weg op zijne hoogte te willen stellen,
en hem aan te zien als een volwassene, tegen het leven
bestand, met Wien men allerlei vragen bespreken kan zonder zijne begrippen van eer en deugd te doen wankelen,
ging hij een gevaarlijk spel aan, en de toekomst bewees het.
En zie, hij de vrijdenker, wordt als gedwongen zijn
eigen dogma van verloochening te verzaken, of er toch aan
te twijfelen. De vergankelijkheid, de « faillite » van het
leven rijst omweerstaanbaar voor zijne blikken op :
« De mensch is tot het lijden gedoemd ; hij verliest wat hij
lief heeft; hij verlangt met onmatige begeerten, wat hij niet
krijgen kan en komt in opstand tegen de weigering van het
noodlot. En als zijn eisch bevredigd wordt, hoevele ontgoochelingen, welk een reeks van smarten spruiten er uit voort ! a...
Hij komt in 't hospitaal, waar Kathelijntje ziek ligt, en
treedt toevallig in de kapel, waar hij godsdienstig gezang
met orgelbegeleiding hoort. In eenzijkappelleken ligt het lijk
van eene gestorvene zuster; Mathijs herkent Fernande, die
hij zoo betreurd heeft, die hij nog bemint.
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... Van uit de kerkkapel daarnaast stegen voortdurend de
treurgezangen op :
« De profundis clamavi, » als noodkreet van het menschelijk
wee, en eene stem, die hij nog nooit gehoord had, galmde tevens
in de diepe vestingen en schuilspelonken, van zijn ontroerd en
zoo wanhopend ledig gemoed.
» Indien het eens waarheid was, dat de wetenschap faalt,
dat de mensch een hoogere bestemming heeft dan deze van
geboren worden, van genieten, lijden en vergaan ? ^•
Synthetisch saamgevat bestormde 't nu zijn brein : de geest
voortlevend na de stof, nog zelfbewust en niet een bloote kracht,
ontredderd en verdeeld, tot nut van andere organieke schepsels
en planten, als de ontsnapte gassen en de vuigere overblijfsels
van 't ontbonden lijk... Het onbegrepene mogelijkheid geworden,
't bovennatuurlijke verklaarbaar thans ; de ziel haar ideaal
bereikend, der volmaking naderend..., niet in een zelfgeschapen
hemel, niet verwezen tot de foltering van een hel, maar op een
wijze onvatbaar voor de zwakheid van het menschelijk vernuft...
Mathijs gevoelde zich als opgeheven van den grond in
plotsen aanstoot naar 't oneindige, naar de eeuwige gerechtigheid, voor welke in hem een lang reeds sluimerende dorst en
honger, gretig-eischend wakker werd. En verontwaardiging
borrelde en ziedde op in hem daarbij: geweten, plichtbetrachten,
onbeloonde deugd en toewijding, het vast vertrouwen van
't geloof door zooveel lijdenseeuwen heen, 't volhardend roepen
van het harte naar een schepper en een God; het streven naar
vooruitgang en de liefde, de onbaatzuchtige liefde tot den
evenmensch... niets clan een hersenschim, 't onzaggelijkstnatuurbedrog in 't innigst wezen van den sterveling zelf gelegd !...
Neen, neen, wie weet.... misschien ?
Voor de eerste maal van heel zijn denkend leven schitterde
er een twijfelstar, een star van hoop en bijna van berusting, aan
het uitspansel der toekomst voor den ziele-loochenaar...
Op die schoone bladzijde sluit het boek. Zeker is het
hier nog geene geloofsbelijdenis; maar toch vloeit er iet

warms, iet gevoelds door, dat gunstig afsteekt bij het
koud - beredeneeren of het bijten en schimpen van het
overige. Ik kan niet genoeg zeggen, hoe diep mij die
enkele zinnen, juist als slot van dit schoon boek, verrast
hebben.
Want een schoon boek is het, ondanks al zijne gebreken. Gemakkelijk is het, eene liefdegeschiedenis uit te
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spinnen, of naturalistische, grove tafereelen te schilderen.
Om diepverschillende zielen te ontleden, wordt veel meer
kunst vereischt. Zulk een levensvraag, zulk een zielsproblema aan durven, vraagt talent, moed en ongemeene wilskracht; deze kan men niet genoeg bewonderen bij eene
persoon van Virginie Loveling's beteekenis.
L.

DUYKERS.

UIT HET NEVELINGENLIED
SIEGFRIEDS UITVAART ( I)
In de monden liep de mare,
Dat de dapp're degen Siegfried,
Die op jacht was omgekomen,
Plechtig zou begraven worden.
Velen, die naar Worms toen reisden
Om den held een laatste hulde
Bij 't geopend graf te brengen.
Langs de wegen stroomden samen,
Weemoedvol en ingetogen,
Boer en burger uit de Rijngouw.
Stil en angstig zag men spreken,
Hoofden dicht bijeen gestoken;
Menig meende recht te raden,
Dat een moord hier moest gepleegd zijn.
Niemand durfde zeker zeggen,
Wat hem wichtig op het hart woog.
Door het dal de klank der klokken
Uit den dom te Worms, de Rijnstad,
Galmde dof en droef hun tegen,
Dichte drommen menschen drongen
Stadspoort, straat en stegen binnen,
Kwamen vroom ter kerk getreden,
Waar de zang der godgezalfden
Voor de zaligheid der ziele,
Traag en treurig klom ten hemel.
Woeling kwam er op de wegen,
Toen de trage stoet voorbijtrok,
Koning Gunther met zijn ridders;
(i) Dit stuk moet gevoegd worden bij den cyclus Ger naansche
Beelden uit de Heldensagen door Omer Wattez. — Uitgave der firma
Brill te Leiden. 1904. Het vormt nummer V van Siegfrieds Dood
en werd later gedicht.
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Koninginne Kriemhild volgde,
't Zwartgesluierd hoofd gebogen,
Schreiend,met beschroomde schreden,
In de voorste rij der vrouwen,
Die met haar den held beweenden.
Langs de wegen menschendrommen
Vormden eindelooze rijen.
Sprekend stond bij allen droefheid
Op 't ontsteld gelaat te lezen,
Toen zij Kriemhild zagen treuren.
In den stoet ging ridder Hagen
't Hoofd omhoog of niets gebeurd was.
Schaamteloosheid op zijn wezen,
Tartte hij met trotsche blikken,
Allen, die hem strak bezagen.
— Menig oog, dat vinnig vorschte
Wie in 't woud den moord begaan had.
En de schare toog ten tempel,
Waar het lijk des dapp'ren helden
Op een baar tentoongesteld was,
En waarbij sinds dag en nachten
Vrome broeders trouwe waakten.
Velen kwamen vóór den doode
't Hoofd in diepen eerbied buigen;
Dachten aan de smart van Kriemhild,
Die daar vóór de lijkbaar knielde,
't Waslicht spreidde vuur'ge stralen,
Lichte lijnen, scherp als speren,
Door de duisternis des tempels
Op de baar, waarop de held lag,
Op het rouwgewaad van Kriemhild,
Op de schare, die daar biddend,
In den dom opeengedrongen
Aan de droefheid Krietnhilds deelnam.
Priesters zongen 't Dies ira,
Dag van gramschap n traag en treurig,
Dat de zware mannenstemmen
Met de koop'ren klokkenklanken
Tot in 't diepst der zielen zonken,
En tot weenens toe bewogen.
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Velen zaten na te denken
Over 't broze lot van 't leven,
Nietigheid der aardgenuchten.

Toen de plecht'ge dienst gedaan was,
En het volk ter strate stroomde
Kwam met zijn gevolg vorst Gunther
Tot bij Kriemhild, zijne zuster,
Om haar in haar leed te laven.
Eensklaps rees de droeve rechte,
Blikte vrank den vorst in de oogen,
Zei hem, dat, zoo hij gewild had,
't Onheil haar niet zou geschied zijn.
Hij zwoer haar dat hij geen schuld had
In den dood van dapp'ren Siegfried.
Maar zijn zuster wierp hem tegen:
Wie de schuldige is kan komen
En hier voor het lijk bewijzen,
Dat zijn ziel niet is bezoedeld.
En zij blikte streng naar Hagen,
Die zich in 't gevolg des konings
Achter de and'ren zocht te bergen.
Nu deed hem de koning komen,
En toen Hagen dan vooruittrad
Zag men ongehoord een schouwspel:
Siegfrieds wond begon te bloeden,
Dat het bloed ten vloere vloeide.
Diep een smartkreet slaakte Kriemhild.
En de schare, schuw, verschrikte,
Toen zij 't wonder feit aanschouwde.
Hagen, ongevoelig, wendde
't Aangezicht van 't wreede schouwspel.
Koning Gunther sprak tot Kriemhild
Neen, o waarde zuster, Hagen
Was 't niet, die uw man vermoordde.
Roovers in het bosch verborgen,
Hebben laf hem aangevallen,
Toen hij ver van ons verdwaald was.
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En zijn lijk werd dan gevonden
Door een onzer, die voorbijging.
Kriemhild kreet dan : Deze roovers
Staan hier stout bij den vermoorde.
Dat zijt gij, gehate Hagen!
Gij liet toe, gij, broeder Gunther
Gij hebt schuld in 't bloed dat vloeide,
En dat bloed roept wreed om wrake.
Toen het volk die tale hoorde,
Welke Kriemhild krachtig uitsprak,
Steeg gemurmel uit de monden.
Enk'len wilden Siegfried wreken,
Doch de droeve hield hen tegen
En met plechtige gebaarde,
Hief zij de oogen op ten hemel,
Galmde 't uit met sterke stemme
Moord en misdaad wordt gewroken
Op u beiden, Hagen, Gunther!
En de priesters en de schare
Stonden stom en diep verslagen,
Traden spraak'loos uit den tempel.
Siegfrieds lijk bleef lang nog liggen
Bij het laaiend licht der kaarsen.
Bitter weende bloed'ge tranen
Bij de lijkbaar trouwe Kriemhild,
Uitgestrekt en plat ten gronde!
Doornik, December 1904.

OMER WATTEZ.
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AUGUST CUPPENS

Zeker kan de Belgische lezer groot genot vinden in de aristocratische en zeer verdienstelijke verzen van Hélène Swarth
en Prosper Van Langendonck; meer gevoelt hij zich echter
aangetrokken door de losse, eigenaardige, dikwijls onafgewerkte
volkskunst van zijn land, vertegenwoordigd door Gezelle,
Streuvels, De Lacy, Lenaerts, Jansen, De Clerek. Ook Cuppens
behoort tot deze groep en van de meeste zijner werken, ook van
het frissche Rooske van Overzee, zou kunnen herhaald worden
wat hij zelf ergens in een voor- of een nawoord zegde : «Dit
stukje is geschreven voor eenvoudigen en voor zulke lieden die
nog eenvoudige schoonheid hunnen genieten. » De menschen

doen lezen, eerder verzen doen lezen dan proza, hun daardoor
eenige gezonde gedachten en edele gevoelens mededeelen, hen
eenigszins verheffen boven de alledaagschheid van hun levens bezigheden, hun zielevreugde en hun hoop in de toekomst ver-

sterken, — ziedaar het streven van den flinken Limburgschen
priester, de levenstaak van tien vroolijken, gansch op eigen
voeten staanden volksdichter, aan when zijn geboortegouw en
heel België al zooveel verplichtingen heeft.
August Cuppens is de onvermoeibare bestuurder van de
veelgelezen Duimpjesuitgave, — wat al geschriften zijn sedert
eenige jaren door zijne handen gegaan ! — Hij is tevens de begaafde dichter van den frisschen tuil Limburgsche «Verzekens»,
waarin meer dan één juweeltje te vinden is; de zoetvloeiende
vertaler van het leven der « Heilige Elisabeth van Hongarië »,
dat zooveel bijval gevonden heeft bij ons katholiek volk in
België; de geleerde opsteller der vele letterkritieken van de
Dietsche Warande, waarin hij de jongeren vooral met gezag en
onpartijdigheid hekelde en prees; de kruimige verteller der
mooie sprookjes van Het Daghet in den Oosten, waarover wij
weldra meer zullen hoeren; de behendige schrijver van een
paar lieve en treffende tooneelstukjes voor kleine lieden :
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« Het Communiekantje, » dat overvloedige tranen in de Kempische
dorpen heeft doen storten en «Het Schoothondje der Koningin, -)
onlangs verschenen bij Palmer Putman te Waereghem, een
luidruchtigen schaterlach in drie bedrijven.
Zelfs heeft M. Ctippens, en dit zoowel aan de kanten van
Avelghem als in het Maasland, meest van al echter voor zijn
degelijke kennis en zijn gezellig verkeer, een soort van populariteit verworven en vele katholieke dichters beschouwen hem
als een raadsman, als een soort van leider, onderwerpen zich
gaarne aan zijn uitspraken, overtuigd dat hij een gelouterden
kunstsmaak bezit, dat zijne gedachten de goede zijn, dat hij
opgewassen is om een gedicht van langen adem aan te vatten
en dat hij ons, ondanks zijne spreekwoordelijke traagheid in
het neergieten zijner aandoeningen in de ijzeren vormen der
versificatie. eensdaags een meesterstukje zal schenken.
Zal dat meesterstukje de Brabantsche legende van «Leneke
Maere » zijn, waaraan hij sedert jaren bezig is — in den geest ?
Is het misschien het Rooske van Overzee dat hij ons heden aanbiedt en dat de Duimpjesdrukker in zoo een bevallig kleedje
heeft gestoken? Tweemaal hebben wij het vrome stukje gelezen, telkens met een klimmend genoegen. Telkens hebben wij
ons laten meesleepen door dien vluggen, eigenaardigen verhaaltrant; telkens hebben wij moeten glimlachen bij het ontmoeten
dier lieve, schilderachtige, humoristische bijzonderheden, —
stellig ontleend aan de werkelijkheid, dat kan niet anders, —
telkens hebben wij een oprechte bewondering gevoeld voor de
edele offervaardigheid van het rijke Iersche meisje; telkens
heeft de ontroering ons bij de keel gegrepen onder het lezen
van hare voorbeeldige onderworpenheid en hare tartende opgeruimdheid bij het doorworstelen van hare laatste levensstonden.
Misschien kon wel wat meer spanning verwekt worden door
het dramatizeeren van zekere deelen; misschien komt de christelijke tendenz wel wat meer op den voorgrond dan eigenlijk
noodig was; ook is het verhaal wel wat sterk aangezet door de
beschrijving dier afzichtelijke, zieke nonne; — toch zijn wij zeer
gelukkig van een lokaal en modern onderwerp aangetroffen te
hebben, — geen gewone kwezelkenshistorie, zulle ! — van tevens
een bewijs gekregen te hebben van de groote levenskennis van
den schrijver, van zijn vurige liefde voor zijn ambt en zijn lij
zijli soberen doch buitengewoon vasten-denvmsch,a
trek in het schilderen, want, eerder dan een goedineengezet
verhaaltje zouden wij zijn boekje willen noemen : eene reeks
gepaste en mooie tafereeltjes, ontleend aan zijne omgeving en
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dienende om het offer van een edelhartig, onverschrokken
meisje tastbaar voor te stellen.
Zien wij dat meisje optreden vóór onze oogen?
Gaan wij gedurende eenige oogenblikken met haar om?
Leven wij hare liefde en haar lijden mee?
Begrijpen wij al het verhevene, al het grootsche van haar
sacrificie ?....
Volmondig j i moeten wij op die vragen antwoorden en
alzoo getuigen dat de schrijver, ondanks eenige kleine tekort
zijn doel volkomen bereikt heeft. Vele christene-kominge,
meisjes zullen zijn gedicht met een ware ontroering lezen.
Zijne taal is die van het verhaal : eenvoudig en los, smijdig,
Limburgsch van toon, zelden geleerd, nergens overladen door
dialectvormen of nieuwe woordkoppelingen, kortom, verstaan
voor den gewonen volksman die de lagere school bezocht-bar
heeft, sierlijk en eigenaardig genoeg nochtans om den geletterde
te treffen en onder een bekoorlijken indruk te brengen.
Tot de schoonste fragmenten uit deze moderne lijdensidylle
behooren de berechting;, cie vossenjacht, blinde Hendrik, het
Sint-Jozefsfeest, waaruit wij, om den lezer een staaltje van den
schildertrant van onzen Limburgschen dichter te geven, hieronder eene aanhaling laten volgen.
Moge de eerwaarde Heer Cuppens ons toekomenden winter
met eene andere ;geurige roos verrassen, die der dichterlijke
legende van onzen B-'rabantschen bodem, die welke opbloeide
uit het vrome volksgeloof en welke liet bloedige graf versierde
van de onschuldig gemartelde Leneke Maere. L. L.
Kwaamt gij op den blijden feestdag
van Sint j ozef in liet godshuis
van de Zusterkens der Armen,
— op den hoogen, schoonen feestdag
van Sint Jozef, hun beschermer,
ei, gij zoudt er.... willen wonen !
Reeds van 's nuchtens gaan de pekes
in hun «frak ; als groote hoeren,
staan ze stijf in 't versche linnen,
wandlen zij parmantig, preutsch als
groote kindren die ze zijn, de
zalen van het godsbuis rond, en
lachen u beschermend toe, hewichtig als barons, terwijl ze
hun sigaar — een fijne 1 — smoren.
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En de mekes ook al, weistren
op en af, met kleine stapkes,
heel verjongd en heel behaagziek,
pronken met heur mooie mutskes,
— al gebloemte en lint! — en dragen,
fierder als de groote dames
die ze eens droegen, heur gekleurde
« shawls » — ál morgenlandsche verwen...
Door het kleurig feestgewemel
van de kakelbonte zalen,
van de mooigevlagde gangen
daar 't zoo lekker naar «Spaansch groen » ruikt,
zweven, licht als vroolijke englen,
vele « moederkes » der pekes,
vele fijne, reine zusters,
blijde, godgewijde maagden.
En haar schitter-blanke mutskes,
hagelhelder als heur zielen,
schaatren boven al de feestelijke verwen uit, als liedjes
haast van sneeuwwit, hemelsch blij -zijn...
Zelfs de erbarmelijke zieken
— heele of halve blinden, dooven,
heele of halve kreuplen, manken
en verkindste sukkelaarkes,
die, op rijen van ellende,
langs de wanden, in hun zetels,
andertijds verzonken liggen —
dragen heen een straal in d'oogen,
zijn weer levend, zijn weër... menschen,
knikken vrooiijk op elkander...
Ja, zij lachen luidkeels, telkens
dat het oude, scheeve Barbke
— een Walin vol blijde kuren,
Vol jong leven in 't oud vel — hun
voorkraait als de haan, of kakelt,
rechts gelijk een klok- of leghen...
Doch, het schoonste van de fooie
zal weer 't feestlied, zal de zang zijn,
die wordt uitgevoerd na 't eten,
-- Goede- Moeder en de rijke
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tafeldieners — ál groot volk — ter
eere !... Zuster Margaretha,
't « Schoone Zusterke », is een volle
maand al bezig met heur zangers,
met heur veertien uitgekozen
zangers -- ál gekeurde artiesten!
0! hoe kijken deze veertien
uit de hoogte neêr, op al 't gewone volk — op de andre pekes!
Niemand in het gansch Convent en
staat er hun gelijk in weerde,
of 't en zij, misschien, de voerman
die met 't bedelkoetske rijdt, en
Jozef en Andrics, de kosters...
Zuster Margaretha is hun
aangebedene bestierster...
O ! zij kan het hun zoo hemelschlief en zoetjes vorenzingen,
schoon keur tongske soms wat vreemd en
stijf de fransche woorden radbraakt.
Maar dit geeft geen ongenoegen
aan heur zangers, die heur zonden
tegen 't fransch met eerbied nadoen,
want hunne lieve meesteresse
kán niet missen, weet veel beter
hoe het Fransch dient uitgesproken
dan... de Goede- Moeder zelve !
't Is waarachtig lief om aanzien
hoe ze rond de schoone nonne
staan geschaard en, zeer aandachtig,
de oogen en den mond wijd-open
Van bewondering en eerbied,
't voorgezongen lied aanhooren
dat zoo prachtig uit heur keel rolt;
hoe zij, aarzelend, en bevend,
hunne doffe, schorre stemmen
— met een barst in, zoudt ge zeggen -paren bij den heldren galm der
hare — rechts verkoude kraaien
die een leister willen nadoen —
zegt Andries, de koster; hoe zij
soms wanhopig met hun grijze
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koppen schudden, als 't niet gaan wil,
soms ook, rekkebeenend, rijzen
op hun teenentippen, om de
hooge noten te achterhalen ;
hoe ze fier zijn, hoe ze blij zijn.
als hunne lieve meesteresse
zegt met heel gewichtig knikken
« 't is bijna zoo goed als in de
Kathedraal, mijn dappere mannen,
rust nu wat, en drinkt een teugske »...
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PROFESSOR Dr. GUST. VERRIEST OVER ALBRECHT RODENBACH

Den is Februari 1.1. was 't feest van de Leuvensche Vlaamsche Studenten. Zij vierden den stichter der Vlaamsche Studentenbeweging Albrecht Rodenbach zaliger.
Redevoeringen werden uitgesproken door adv. Havelmans,
Frans Van Cauwelaert en prof. Dr. Gust. Verriest. Ons Leven,
't wakkere studentenblad, zal die redevoeringen uitgeven. Uit
de voordracht van prof. Verriest, knippen we, met diens toelating, het volgende :
't Is in (len gevel van het huis waar Albrecht Rodenbach
zijn krachten heeft voelen ontzinken en waar hij zijn droomen
en streven voor 't heilig Vaderland heeft — 0 bittere kelk, —
moeten vaarwel zeggen, — dat gij, vlaamsche jeugd, geschaard
onder de waaiende vanen van alle Vlaamsche Gouwkonden,
een gedenksteen van arduin met gulde letter hebt ingelascht,
zinnebeeld van Adel en Duurzaamheid, zinnebeeld van des jongens dichters geest en werkzaamheid.
Het voortbestaan lang over het leven weg van woord en
werk en invloed, is de toetsteen der kracht en weerde eens
mannes. Wie voortleeft vereerd van zijn volk door de tijden
heen, is in zijn doen en streven de hooge tolk geweest van de
ziel zijner stamgenooten.
Zoo staan te Brugge, voor den trotschen Halletoren twee
bronzen mannen, uit het lang verleden, twee helden die het zin
geworden zijn van Vlaanderens strijd tegen vreemde-nebld
overmacht.
Na eeuwen langen bonen, slaap en ontmannende ruste
heeft de kamp tegen de fransche bastaarden weer hernomen,
niet met knots en bijl, maar met het wapen van den geest en van
het woord.
Willems, Hendrik Conscience, Jan Van Rijswijck, slaakten
den eersten kreet en stortten over 't Vlaamsche volk eenen stroom
van eigen letteren, eigen schoon. Het oude stamgevoel schoot
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wakker in Antwerpen, in Brabant, in Limburg, in de beide
Vlaanders, De strijd werd als « Vlaamsche beweging » gedoopt
en won veld dag bij dage, maar verviel al te dikwijls in grammaticalische twisten en in een blind kampen om onze verfranschte
regeering en de verfranschte beheeren der Vlaamsche steden,
hier en daar, met moeite en nood, eenige stukken en flarden
officieel Vlaamsch af te dwingen.
Ondertusschen stond, diep in Westvlaanderen, een man op,
die stil en zonder gebaar zijne eigene vlaamsche wegen ging,
dragende in het hert en geest, zulk een schat van mystische
krachten, dat, rond hem en altijd verder en verder, gelijk het
zaad der velden onder de zonneschichten, de Vlaamsche jeugd,
de keren van 't vaderland, ontwiek, ontkiemde, en uit den grond
rees.
Guido Gezelle —'t was hij ! — verkeerde onder een kleenen
kring leerlingen, in wiens hert een geestdrift rees die, bij hen
alle, nog in hunnen ouden dag even als toenmaals, is blijven
gloeien en vlammen. Na korten tijd verdween de man van
onder het jonge diet en bleef, zwijgend, ter zijde zitten. Maar
als hij dertig jaar later aan 't scheppen ging van dit poëma der
Jaargetijden dat hem onder de grootste dichters der menschheid
heeft geplaatst, dan was, dank zij hem, de ganschè jeugd van
Vlaanderen één hert en één ziel geworden.
Gezelle en heeft nooit een eigentlijken strijd willen kennen.
Wel is waar heeft hij ook al eens den « roodgetongden, witge
» leeuw bezongen en hier en daar, doch zelden, locht-tande
gegeven aan zijn diepen afkeer voor het hedendaagsche
leliaartsdom, — zoo dichtte hij
Mochte mij dat nieuws gebeuren,
dat ik zage, wel en wis,
Vlandren 't Waalsche wambuis scheuren
daarin 't nu genepen is.
Weerde God hun 't eeuwenoude
doodkleed, wierde 't vrij daarvan,
Vlandren lief, herleven zoude
't hert van uwen dichter dan.
Mochte mij des levens vorste
staande blijven, zoo veel tijd,
dat ik met der waarheid, dorste
zeggen dat gij Vlanderen zijt!
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Mochte mij de dood dan grijpen,
Nie en duchte ik haar met al,
en ik riepe, in 't stervens nijpen,
Vlanderen, wilt het leven, 't zal
Maar aan den strijd rondom hem en heeft hij nooit deel
genomen. — Zijn hoofd ging zwaar van de beelden der velden
van Vlaanderen en der vrome vlaamsche werklieden. En die
man, die geheel de vlaamsche jeugd heeft in het leven geroepen en in gang gezet, die man en heeft van de « Vlaamsche
Beweging)) nog in woord, noch in daad willen weten. Een
strijder is hij niet geweest, maar strijders heeft hij verwekt en
zal hij verwekken zoo lang de Vlaming leeft. Hij heeft het erts
tot staal getemperd en dit staal hebben andere tot zweerd
gesmeden en ten kampe gevoerd. Ook de moeder, die het kind
in haren schoot draagt, strijdt niet, maar de zonen die zij baart
zullen vechten en worstelen voor het vaderland, tot ter dood
toe l
Gezelle hoort de stemmen spreken in zijn binnenste en sluit
al het doen der menschen uit. Hij aanschouwt in liefde en
eerbied de natuur, van het groen kruideken onder zijnen voet
tot den gloeienden slotsteen der hemelpanden, en, beschrijft hij
den mensch, 't is den arbeider in zijn eeuwen-dóór-vererfd
wezen : den berdzager, den bleekersgast, den spaman, den
zaaier, den visscher op zee... Hij en laat niet spreken, of,
zeggen zij iets, 't zijn onpersoonlijke stamgevoelens en stam
trouwe eenvoud, uit hunnen mond vloeien.-gedachtni,
Hun handelen is het handelen van hunne vaders en voorvaders.
In Albrecht Rodenbach's ziele lag het evenwicht anders.
Bij Gezelle stroomde alles van buiten naar binnen ; bij Albrecht
alles van binnen naar buiten. Heel zijn wezen is een aanloop
op hetgeen hij mint, een stormloop op hetgeen hij haat. Alles
roert en worstelt in zijn hert; 't zijn al kamp en strijdbeelden
die opstijgen in zijnen geest, en zelfs in zijn alderstilste tafereelen, ruischt gelijk een ver zeerot van onvoldaan begeeren en
verlangen. Hij schept drama's en tooneelspelen al].erhand :
Phillippina van Vlaanderen, Breydel en De Koninck, de
Poolsche studenten, Gudrun; hij draagt het hoofd vol epische
gedichten : Koning Freier, Irold en menig andere; zijne helden
handelen en spreken met driftige ziel en hun woord is steeds
het woord van den dichter, met gansch zijn gemoed, met al zijn
zuchten en strijden voor het vaderland.
Een treffend beeld hiervan levert ons de eerste scene uit
het eerste bedrijf van « Gudrun a...
r8
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Den strijd dien Albrecht Rodenbach gestreden heeft over
vijf-en-twintig jaren, dien strijdt gij nog en het feest van heden
is niet alleen een hulde aan den Vlaamschen dichter en kamper,
maar evenzoo, — en geen grootere hulde kon zijn aandenken
gebracht worden — eene geestdriftige bevestiging van dezen
zijnen strijd.
Waartoe die strijd De liefde tot de moedertaal wordt overal
voor recht en heilig gehouden. Zij wordt sympatisch begroet
zelfs door onze ergste tegenstrevers als het vreemde volkeren
geldt: Polen en Finnen; maar ons Vlamingen, in ons eigen land
en ja bij eigen taal- en stamgenoten, door onverstaanbaar onverstand, wordt dezelfde liefde ten kwade geduid en door allerlei
dwang geteugeld.
De opleiding onzer kinderen in hunne moedertaal. die juist
nu de kern van den strijd is, is voor ons Vlamingen geen dolle
luim, zij raakt aan het innigst zielenleven, aan de kunst- en
geestesontwikkeling van onzen stam....
Den Vlaming zijne taal verwezen is eene onverdiende,
wraakschreeuwende aanslag op de ziele zelf van eenen volksstam, begaafd onder allen en die sedert eeuwen alle andere volkeren met kunstschatten overstort heeft en overladen.
Doch wordt die strijd voor de moedertaal van dag tot dag
scherper en dreigt in het hert van den Vlaming een erge wonde
te slaan. Twijfelloos zal ons recht zegevieren, want tegen de
grondgevoelens van het menschenhert is het kwaad strijden. De
stroom van het volksgevoel stijgt altijd hooger en hooger en
breekt op den duur de sterkste dammen.
Mijn hope en begeerte en, mag ik het zeggen, mijn stil vertrouwen is, dat welhaast een dag van vrede zal komen waar de
overheden van onze opleidingsgestichten den Vlaming, die ten
allen tijde den godsdienst zijner vadren zoo trouw is gebleven,
ook zijn trouwe tot dien tweeden godsdienst : zijne moedertaal,
zal gunnen, en, eensgezind in liefde en broederlijkheid, deze
moedertaal hare rechten zal inruimen in nog hoogere maat als
hij ze van wetswege vordert.
Dan zou de Beiaard spelen
Dan zou de jongheid kwelen.
Dan zouden de beenderen van Albrecht Rodenbach sidderen
in het graf waar ze te rusten liggen.
God verleene dat dit geschiede in 't jubeljaar dat wij zijn
ingetreden.
In afwachting laat mij, als laatste woord, den psalm lezen,
zoo grootsch in zijnen eenvoud, dien Albrecht Rodenbach,
biddend gedicht heeft :

OVER ALBRECHT RODENRACH

VLAANDEREN
PSALM

God. onze Heer, Gij zijt den Heer der Heeren,
Gij draagt de wereld op uw hand;
Lacht ge op een volk, het bloeit in roem en eeren,
Keert Gij uw blikken, 't stort in 't zand.
God. onze Heer. Gij loecht weleer op Vlaandren.
Toen was het machtig, schoon en fier;
Kluisters en juk, het sloeg ze ruw aan spaandren:
Vrijheid en Neering» klonk het hier.
God, onze Heer, wil 't jong geslacht aanhooren;
Red Vlaandren uit zijn diepen val!
Zegen den eed door allen trouw gezworen;
Vlaanderen, Vlaanderen boven al!
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Commentarius in Epistolas catholicas et in Apocalypsim
auctore F. Ceulemans S. Theol. Doc., Eccl. Mechl. Can. Hon.,
S. Script. in Semin. Prof. Mechliniae. H. Dessain. MCMIV. fr. 3.
Dit boekdeel, dat den Commentaar van Dr. Ceulemans over
de HH. Boeken van het nieuwe Testament besluit, bezit dezelfde
goede hoedanigheden, welke wij reeds vroeger in de vorige
deelen aanstipten: geene nuttelooze uitstalling van geleerdheid,
noch lange uitweidingen over historische, archeologische of
philologische onderwerpen, maar korte en zaakrijke aanteekeningen, uit de beste bronnen geput, welke den tekst ophelderen
den zin verklaren, de moeilijkheden verwijderen, den gedachten
HH. Schrijvers blootleggen, en met dit alles eene een--gander
voudige, vloeiende taal. De schrijver vestigt vooral de aandacht
op teksten, die met dogmatische vragen in verband staan, en
laat het volle licht vallen op het misbruik, dat zoo vaak door
de ketters, van de H. Schrift wordt gemaakt.
Men leze in het Bijvoegsel (bl. 154) de verhandeling over de
echtheid van I. Joan. V. 7-8 : Kort en bondig worden de bewijzen voor en tegen aangestipt en getoetst met de conclusie dat
noch de eenen, noch de anderen voldingende bewijskracht bezitten. Het antwoord van het H. Officie : « dat het gevaarlijk
(niet veilig) is de echtheid van het vers in twijfel te trekken »,
laat de wetenschappelijke vraag onbeslist, maar legt den katholieken geleerden den plicht op het bewuste vers als deel makend
van de H. Schrift te behandelen, en intusschen het eindoordeel
der H. Kerk af te wachten.
De Commentaar over het Boek der Openbaring schijnt ons
met bijzondere voorliefde en groote zorg bewerkt.
De Inleiding bevat ettelijke kapittels, welke tot de nadere
uitlegging van het geheimzinnig boek krachtig bijdragen: r. De
goddelijke ingeving van het Boek is een artikel van ons geloof. De
Apostel Joannes is de schrijver, zooals blijkt uit talrijke getuigenissen der overlevering. Onderzoek van de moeilijkheid van
Papias. Z. Bepaling van den tijd toen het Boek geschreven
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werd. 3. Een algemeen overzicht van den inhoud. 4. Het profetisch en zinnebeeldig karakter van het boek. 5. Verklaring der
zinnebeelden en voornaamste namen. 6. Verscheidene wijzen
van uitlegging. Na een rijp en nauwkeurig onderzoek (bl. 267275) komt de schrijver tot de conclusie dat de kastijding van het
heidensche, Kerkvervolgende Rome het onderwerp der voor
Zij ging in vervulling toen God de-zegin(Cap.vx)s
trotsche wereldstad door de handen der barbaarsche volkeren
tot gruis verwoestte,om op de puinen der afgoderij de katholieke
Kerk te stichten. 7. Doel en nut der Apocalypse.
Met hulp van deze inleidende bemerkingen ontleedt en verklaart Dr. Ceulemans de verscheidene deelen van het Boek.
Met genoegen zal de lezer waarnemen dat de aanteekeningen doel
treffen en over duistere plaatsen een helder licht verspreiden.
Men houde echter steeds voor oogen, dat het Boek der
Openbaring talrijke niet ontsluierde geheimen behelst, hetgeen
trouwens in een boek, rijk aan voorspellingen niet kan verwon
Ook bedoelt de schrijver niet eene volledige, zekere tot-dern.
nu toe te vergeefs gezochte verklaring te leveren, hij wil enkel
den katholieken een nauwkeuriger begrip van het belangrijk
Boek geven.
Niemand zal hem verwijten een nutteloos werk te hebben
ondernomen.
Roerinond. Dr. A. DUPONT.
Dr. W. Koster. De ontkenning van. het bestaan der Materie en de
moderne physiologische Psychologie. s8o blz. Haarlem. H. I). Tjeenk
Willink & Zoon. 59o4.
In tweeërlei opzicht onderscheidt zich het tegenwoordig
streven der onchristelijke wijsbegeerte van hare geestverwante
van vóór 5o jaar : het materialisme, dat alles deed geboren
worden uit physieke en scheikunde krachten of bewegingsvormen, heeft men vrij algemeen losgelaten en, -- al willen de
meesten het hun nog niet gezegd hebben—vele philosophen beginnen hunne wetenschappelijke wandelingen door te zetten en
ruimeren blik te zoeken op het terrein der metaphysica. Het is
daarbij niet zonder iets pikants, dat verscheidene hooggevierde
natuuronderzoekers ook eene plaats willen in 't gezelschap der
wijsgeeren.
In onderhavig werk bespreekt de oud- professor Dr.W.Koster
de grondstellingen van Mach, Ostwald, Ziehen en Poincaré over
het bestaan en de kenbaarheid der materie; aan den eerste wordt
een zeer drukke, aan den laatste een ondergeschikte belangstel
betoond.
-ling
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Mach, Ostwald en Zichen zijn aanhangers van een empiriocriticisme, uitloopend op monisme .Alleen bewustzijnstoestanden
zijn ons gegeven, van eenig bestaan buiten of boven hen weten
we fataal niets. We weten alleen bewuste verschijnsels : dat's
alles: noch eenige materie die buiten ons zou bestaan, noch
eenig substantie, zelfs niet die van het ik. Het ((ik)) is het resultaat van een aantal voorstellingen die onderling samenhangen;
wat we denken een voorwerp te zijn, blijft enkel een symbool
van verschillende bijeenhoorende gewaarwordingen; algemeen denkbeelden zijn gereduceerde voorstellingen; en de hoogste
taak der wetenschappen is wiskundige verhoudingen en functies
te bewijzen en te bepalen tusschen de elementen die onze bewustzijnswereld samenstellen. Ook tijd en ruimte zijn voorstellingen.
zooals alles wat ons omringt, zooals ons eigen lichaam, met deze
eigenaardigheid dat de tafel, de stoelen, de lamp die we waarnemen naast ons, al zijn ze louter verschijningen uit ons psychisch
leven, niet geplaatst zijn in de ruimte die we ons eigen lichaam
toeschrijven, maar daarbuiten, elk op de plaats waar we natuurlijk denken dat het waargenomen object gelegen of gezet is
Dat zoo'n stelsels geweldplegend aanloopen tegen de gewone zienswijze van het menschdom, behoeft geen betoog.
Maar het grondbeginsel van het stelsel zelf brengt allicht tot
onaannemelijke gevolgen en, niet enkel uit hun levenspraktijk,
maar uit de eigen theoriën der bedoelde schrijvers duiken, bij
eenig aandachtig toezien, voldoende tegenspraken op om hunne
opvatting te doen verwerpen of wijzigen. Dr. Koster toont ons
de bijzonderste plaatsen aan, waar de schrijvers heel gemoedelijk over 't planketsel zijn gesprongen waarmede ze den eigendom van ons kenvermogen hadden afgeslagen. Mach beweert
dat het onjuist is te zeggen : «ik denk », dat men in der
waarheid maar spreken mag van « het denkt » zooals van
«het regent », maar toch kan hij in werkelijkheid — ook in zijn
denken — zijn « ik>) als actieve eenheid niet ontloopen ; alleen het
bewuste bestaat voor ons, houdt Zichen vol, maar eenige blad
verderop, zal hij onze bewustzijnstoestanden laten beïn--zijden
vloeden door een onderwereld van onbewust geworden of gebleven indrukken. Allen zweren dat ze empiristen zijn van 't
zuiverste water, en toch laat Mach zich verleiden door een
Boeddhistische Al-Eenheid, zal Ziehen pleiten voor Absoluut
Monisme, en zoekt Ostwald de opperste verklaring van alle verschijnen en verdwijnen in eene alles-voortbrengende en éénige
Energie.
Blijkbaar zijn die anders zoo verdienstelijke geleerden op
een dwaalspoor, maar het komt er op aan te toonen, waar ze
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juist van de goede baan zijn afgeweken. Dat gebeurde, zegt
Dr. Koster terecht (p. r36), van 't oogenblik dat ze vooropstelden een atoministische psychologie (<waarbij gewaarwordingen,
gevoel, effecten, waarbij alle « elementen » van het bewuste
leven als gelijksoortige grootheden behandeld worden ». Daar
ligt, ja, de grondfout van geheel het moderne subjectivisme, en
het ware wenschelijk,dat de schrijver die missing meer in 't oog
had doen vallen.
Staat Dr. W. Koster dan beslist tegenover het subjectivisme ? Verre van daar, hij schijnt het zelfs als « une vérité à la
Palisse » — voor philosophen althans — aan te nemen dat van
een buiten-ons bestaande materie redelijkerwijze geen spraak
kan zijn. Welnu het stelsel van Mach, Ziehen en hunne geestverwanten is een logische ontwikkeling van die hoofdgedachte.
En ik moet eerlijk bekennen dat het standpunt van den schrijver
me niet volkomen duidelijk wordt uit hetgeen hij als zijn persoonlijke zienswijze tusschenin schuift op bl. 31 : « Ons schijnt een
postulaat of theorie van de betrekkelijke (phenomenale) realiteit
der stoffelijke en geestelijke werkingen, zich uitende in een levend
menschelijk organisme, verkieslijk. »
Laat me nu terloops me ook beklagen dat het boek moeilijk
leest, en om zijne vele ongewenschte tusschenzinnen en om de
onvoldoende systematizeering van 't besprokene,hetgeen wellicht
voortkomt uit het feit dat dit werk eerst bedoeld was als een
uitgebreid tijdschrift-artikel en de schrijver niet had voorzien
dat het tot een zelfstandig boek zou worden. Maar we blijven
verre van te betwisten, dat Dr. W. Koster erin veel goede
kritiek heeft geoefend. FRANS VAN CAUWELAERT.
Das Problem der Kreditversicherung mit besonderer Berücksichtigung der berufsmäszigen Auskunftserteilung and des
auszergerichtlichten Vergleichs von Dr. Emil Herzfelder.
Leipzig, A. Deichert'sche Verlagsbuchandlung. 19o4. 226 bl.,
prijs 4.8o M.
Men verzekert zich voor 't geval van brand, werkongevallen, ziekte, sterfte, enz. Zouden de handelaars zich niet
kunnen verzekeren tegen de verliezen voortspruitende uit het
onvermogen van hunne kliënten om te betalen? Sedert lange
jaren heeft men deze vraag opgeworpen, niet voor den kleinhandel, waar die verzekering praktisch gesproken, niet zou
kunnen ingericht worden, maar voor den groothandel en enkel
tegen buitengewone verliezen. Op een afval moet in den handel
altijd gerekend worden, daartegen verzekert men zich met de
prijzen wat te verhoogen; maar 't zijn de buitengewone ver-
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liezen die men aan de handelaars evil sparen door de verzekering.
Die verzekering is echter moeilijk om in te richten, zoodanig
dat vele maatschappijen, met dit doel gesticht, ten onder gegaan
zijn en dat Dr. Herzfelder zeggen mag « de geschiedenis der
verzekering tegen onvermogen is zelfs eene geschiedenis van
stakingen van betaling ».
Zijn werk verdeelt de schrijver in drie hoofdstukken : in het
eerste schrijft hij de geschiedenis der kredietverzekering, — beter
genaamd, zooals hij het doet opmerken, Delcredereverzekering
of verzekering tegen handelsverliezen -- in Engeland, Frankrijk,
België, Rusland, Amerika en Duitschland. In de eerste vier
landen is weinig overgebleven van de talrijke tot stand gekomen
verzekeringen; Noord-Amerika staat, wat dien tak van verzekering betreft, vooraan; sedert eenigen tijd is er echter achteruit
eerst in de laatste jaren is men in Duitschland er in ge--gan;
slaagd een leef bare kredietverzekering te stichten.
In het 2e hoofdstuk handelt schrijver over hoofdpunten van
dergelijke verzekering : a) wat verzekert men? Niet den speculeerhandel, de bankverhandelingen noch den kleinhandel, enkel
den groothandel voor de buitengewone verliezen en dan nog
maar zoodanig dat de verzekerde altijd voor een deel zijn eigen
verzekeraar blijft; b) hoe wordt de premie vastgesteld ? c) hoe
de schade ? d) welken vorm nemen verzekeringsmaatschappijen
aan ? Ten slotte stelt de schrijver verscheidene verbeteringen
voor om de verzekering tegen handelsschade leefbaarder te
maken : de handelaars, zegt hij, kunnen nu door den band niet
behoorlijk ingelicht worden over het betaalvermogen der personen met dewelke zij willen handelen. Inlichtingen worden
wel verschaft door medehandelaars of door banken, maar dat is
niet ernstig genoeg ingericht. 't Geven van zulke inlichtingen,
ook voor het buitenland, moet een bijzonder werkgebied worden, evenals het in de Vereenigde Staten van Amerika het
geval is.
Wie goed ingelicht is loopt minder gevaar van verlies.
Maar daarenboven moeten de verzekeringsmaatschappijen cijfers hebben waarop zij kunnen steunen, zij moeten de verliezen kennen die voorkomen om de verzekeringspremie te
kunnen berekenen, en in dit opzicht laten de statistieken der
faillissementen en der vrije overeenkomsten met schuldeischers
nog veel te wenschen over. De schrijver zet uiteen hoe volgens
zijne meening daaraan kan verbetering gebracht worden.
Als aanhangsel komen voor de bijzonderste Europeesche
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landen, statistieken van faillissementen voor de verschillende
takken van handel en nijverheid
Het boek van Dr. Herzfelder bevat veel materiaal; het is
klaar en met critieken geest geschreven. E. VL.
Johannes Jorgensen, Lyrik, udvalr;le ungdonsdigte (1885 - 1896).
Een sierlijk en smaakvol gedrukt bundeltje poëzie van den beroemden Deenschen schrijver, onlangs verschenen in Gyldendalske Boghandel te Kopenhagen.
't Is een waar genot Jorgensens verzen, ik zal niet zeggen
te lezen, want dat is niet voldoende, men moet er bij stilstaan,
ze langzaam in zich opnemen, ze liefst met kleine teugen genieten, om er ten volle al het dichterlijke, het stemmingsvolle, het
innig bekoorlijke van te doorleven, dat de dichter er in zoo
groote mate heeft ingelegd.
Dit bundeltje verzen van Jorgensen is als een beker met
kostbaren nectar, waaraan men steeds met nieuwen wellust
slurpt; 't is als eene eolische harp, naar wier tonen men 't liefst
luistert's avonds, hij 't schemeruur, onder den indruk der zachte
melancolie van den wegstervenden dag.
In hoofdzaak is Jorgensen in dit werk de diepvoelende dichter der natuur, welke hij elk uur heeft beluisterd en bespied,
waarvan hij al (le schoonheid, al de majesteit, het innig teere,
het intens poëtische in zijn ziel heeft opgenomen, om het weer
te geven in sierlijke verzen, te vervormen in prachtige schilde
te vlechten tot omlijstingen van eigen diep menschelijk-rijkes,
voelen, bewonderen, aanbidden.
Aangrijpend schetst hij de eenzaamheid in het bosch in
Lëngsel, den stillen, donkeren nacht in Sövnalós, den heerlijken
zomeravond in Solrödt en den poëtischen, lichtenden nacht van
het Noorden in Sominernat. En 't zij hij zingt van Tövejr of

Dagning, Marine,llI6rke of Augustnëtler, Hástdróm, Soininersang
of Foraarssange, altijd treft ons de innige samentrilling van de
ziel des dichters met de stemmen der natuur, welke steeds
zachtfluisterend door zijne klank- en harmonievolle verzenreken
tot ons komen.
Het is onmogelijk stil te staan bij al het schoone dat dit
kleine bundeltje bevat, maar het bewijst eens te meer dat Jorgensen een dichter is bij Gods genade, die doordringt in de poëzie
van het hem omringende leven. D. M.
Uit de Demergouw. Novellen door Jan Van Hasselt. —
J. Leherte Courtin. Ronsse. Igo3.
Novellen ! Weeral de «Chamber of horrors)) zoo denkt ge
mismoedig en dan rilt eene koude ijzing door uw lijf als bij 't
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neêrdalen van den trap die u voert in de kilduistere onderkamer,
waar akelig vereeuwigd staan alle de verbeelders van 's menschen ellende en misdadigheid. — Zóóvele novellen, zooveel
kunsteloos geschrijf over huilende ellende, verpletterende ramp
en stom-radelooze slechtheid werden ons in de laatste tijde, in
novellenvorm voor de voeten geworpen, dat zulk een stempel
den inhoud bij voorbate verdacht doet voorkomen. Immers zijn
er weinig, er zijn er toch, van die sombere verhalen waarvan
men getuigen mag : «'t Spijt me dat ik ze lezen moet, maar ik
snoet ze lezen omdat ze zoo meesterlijk behandeld zijn. »
Jan Van Hasselt is, Goddank, met zijne novellen buiten de
mode gebleven. Eene enkele rampe maar, toch nog eene, 't slot
namelijk van zijne laatste novelle, en nog valt ze als een ketterende donderslag onverwacht, na 't stilkalme verloop van zijn
weldadig frisch verhalen.
Mijn inbijt was niet geestdriftig, maar allengerhand kwam
er in mij op en groeide er een gretig begeeren naar meer. De
eerste novelle voldeed : de oude koster is ferm gegrepen en
flink geteekend, de nieuwe koster staat er zwakker, maar 't is
eene leute om te vernemen met wat eene gelukkige vondst de
schalkaard die vlage van misnoegdheid verdrijft die boven zijn
hoofd hing, en hoe hij zijne onkunde en onbedrevenheid weet
goed te maken en te doen vergeten met de jonge snetsen van
vrouwvolk van de dorpplaatse te laten hunne bekomste werken,
eten, drinken en snetterbekken.
((Onder de Kerselaar » was me eene blijde verrassing. Jan
Van Hasselt heeft een paar goede kijkers in zijnen kop en warm
is zijn hert. Wat al blijschaterende kleur, gezonde lucht en jong
krachtig openspetterende groei en bloei in zijne Demergouw.
Wat een heerlijk beeld van een grootmoedertje, die Tijken Plus.
Soms toch, verleid door den lust dien hij voelt in beschrijven,
blijft hij wat te lang haperen bij 't leggen van zijne tintelende
kleuren, en overlast hij zijn doek ; de handelende menschen
blijven niet meer het hoofddeel. Ook op ééne plaats ergert het,
zoo klaar en duidelijk te moeten hooren dat de schrijver de germaansche taalwetenschap geleerd heeft. Anders is «Onder den
Kerselaar » een zoete, zappige en verkwikkende bete. « De Jonge
Kapucijn » is weer minder gerijpt werk. Beter is 't den aard van
de menschen, uit hun spreken en doen, door den lezer te laten
opmaken, dan ze bij hunne ooren voor hem te leiden om daar
ineens hunne planate af te lezen.
Schrijver spreidt over het geheel die warme genegenheid
voor zijne gouw, die hij in zich draagt, en omdat hij zijne geboortestreek zoo lief heeft, kent hij ze dweers door en is hij bij
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machte om den lezer te laten meêvoelen wat hij zelf geniet,
wanneer hem de liefde voor zijne heimat den lofzang uit de
CrEs. GEZELLE.
kele dwingt.
Dr. Nauta. XX Lustighe Historiën oft Nieuwicheden
Joannis Boccatij, van nieus overgheset in onse Nederduytsche
Sprake deur Dirick Coornhert, secretaris der stede van Haerlem. Groningen, P. Noordhoff, 19o3.
Een met zorg gedrukt bundeltje, dat, naar het Voorbericht
meedeelt, « verkenningsdienst moet doen », en wellicht zal
« gevolgd worden door een tweede en meer, zoodat de volledige
vertaling van Coornhert en van Breughel mettertijd weer
het licht ziet- » Dit doelt op de omstandigheid dat, nadat
Coornhert in 1564 een keuze van 5o lustighe historiën uit
Boccacius had laten drukken, er in 16o5 een nieuwe reeks van
5o volgde, vertaald door Gerrit) H(endricksz.) V(an) B(reughel).
— In de Inleiding toont Dr. Nauta ook aan dat Coornhert naar
een Franschen tekst zijn eigen tekst bewerkte — Deze uitgave zal
velen welkom zijn om kennis te maken met enkele van de leven
minst dartele onder Boccacio's verhaaltjes. u Bekend-digsten
is het », schrijven wij over uit de Inleiding, « dat Coornhert zich
bij zijne keuze uit de honderd novellen liet leiden Gloor zijn
streven, niet alleen een lustig, maar ook « een eerlijck en leerlijck» boek te maken ». Aan 't slot der uitgave vindt men
enkele aanteekeningen over de veelvuldige letterkundige bewerking van de Decamerone- onderwerpen. Dat ze ontoereikend
zijn werd aangetoond door Dr. A Borgeld, in een uitvoerige, en
vrij vinnige bespreking van Nauta's uitgave, in Taal en Letteren,
r5 Maart 19o4 Dr. Borgeld liet zijn bespreking uitdijen tot een
belangrijke studie van vergelijkende letterkunde, 35 bladzijden
lang en uiterst zaakrijk ; cie de uitgave van Dr. Nauta ier hand
neemt. verwaarlooze ook niet met de bespreking van Dr. Borgeld
kennis te maken. P. K.
Nederlandsche Volksboeken opnieuw uitgegeven vanwege
de maatschappij der ^:ederlandsche letterkunde te Leiden.
VIII. Historie van Turias ende Floreta, f i.ro.
IX. Exempel van een Soudaensdc cbter, f o.7o.
Onder de leiding van Dr Boekenoogen worden, vanwege
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
sedert oenigen tijd herdrukken bezorgd van onze meeste oude
volksboeken. Reproducties der houtsneden welke de oudstbekende drukken versieren, smukken ze 01); de tekst zelf is
getrouw nagedrukt, alleen met verbetering van blijkbare feilen;
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waar 't nood doet wordt met een enkel woord de zin toegelicht.
Een beschrijving van de verschillende bekende uitgaven, alsmede een samenvatting van hetgene bekend is over bronnen en
bewerking wordt in elk deeltje bijgegeven.
De Historie van Tunas prijkt met een titel, die naar voor
gebruik den inhoud beknopt samenvat: « een schoon-vaderlijk
historie van Turfas ende Floreta, seer ghenuechlijck om
lesen. Hoe Turfas die schoone Floreta ontschaekte ende hoe hij
namaels coninck van Persen ghecroont werdt. » Dr. Lecoutere
en Dr. De Vreese bezorgden samen dezen herdruk, naar de
Antwerpsche uitgave van 5554, waarvan slechts één ex. bekend
is. 't Is een verwarde aaneenschakeling van avonturen. Het
boek schijnt nooit uitvoerig besproken te zijn geworden. De
uitgevers hebben niet kunnen nasporen dat de Historie van
Turfas een Fransche bron zou hebben. Zeven van de houtsneden die in den ouden druk te vinden zijn, werden gereproduceerd.
Dr Boekenoogen gaf zelf nr IX uit, waarvan de volledige
titel luidt: « Een suverlijc exempel hoe dat Jesus een heydensche
*naghet een soudaens dochter wech leyde, wt haren lande ». Hij
drukte den tekst af naar een Delftsche uitgave uit het begin der
r6 eeuw. Die tekst zelf is niet lang. Hij beslaat blz. 2 tot xi.
Van blz. 15 tot 57 volgen, als bijlage, uitvoerige mededeelingen
over het oude lied van de Soudaansdochter, waarmede de prozatekst ten nauwste samenhangt, over de 4 oude drukken en hun
onderlinge verhouding, en over de litteratuur betreffende het
volksboek. a Wat van de twee het oudste is : het prozaverhaal
ofwel het lied van de Soudaansdochter, valt niet met zekerheid
uit te maken », verklaart de uitgever bl. 55. P. D.
Doctor J. Gevaerts. — Gezondheidsleer in de Keerkringen, met het
oog op Congo- Vrijstaat. (Kath. Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding,

nr 63). — De Nederlandsche Boekhandel. Antwerpen. fr. 0.25
Door statistieken bewijst Doctor Gevaerts dat de gezondheidstoestand der Keerkringen op verrassende wijze verbetert, naarmate welgeschikte voorschriften van gezondheidsleer krachtdadig
worden toegepast en nageleefd.
Daarop de vraag : Vanwaar het hooge sterftecijfer in CongoVrijstaat (46 0 /0o tegen bij ons r5.8 oio)?
Oorzaak daarvan is het klimaat, dat voortkomt uit eigenaar
lucht- en bodemgesteltenis en rechtstreeks op den mensch-dige
inwerkt n. 1. door vermeerdering van ziektekiemen en verzwakking van weerstandsvermogen.
Maar heviger oorzaken toch zijn de ziekten der Keerkringen,
waaronder de Malaria (een soort van polderkoorts) uitmunt.Volgt
eene merkweerdige uiteenzetting van aard,00rzaken en middelen
van bestrijding dezer ziekte. Ook de andere ziekten als Beni-ben ,
Buikloop, Slaapziekte, enz. worden besproken.

BOEKENNIEUWS 285

Congo- Vrijstaat is niet achteruit gebleven in het toepassen
der gezondheidsmaatregelen; ook « alles duidt aan dat in de
huidige toestanden verbetering zal. komen ».
Overal wordt dit werkje van Dr. Gevaerts met veel lof besproken. Het getuigt van doorwerking en dóórzicht. Nooit zagen
wij zoo klaarblijkend voor oogen gehouden hoe, door de toepas
gezondheidsleer, oprecht wonderbare uitslagen beko--singder
men worden.
Wij wenschen er den schrijver en hoogeschooluitbreiding
geluk mee. J. V. H.
De Volkenkunde van Congoland, door den E. P. A. Engels,

gewezen missionaris in Congoland. (Kath. Vi. Hoogesehooluitbreiding,
nr 64.) — Antw. De Ned. Boekh. 0.25 fr.
Deze verhandeling komt goed op haar plaats na die van
Doctor Gevaerts over de gezondheidsleer in de Keerkringen.
Hier wordt ons wat geleerd over de verschillige volksstammen, den godsdienst en de beschaving der Congolanders. Schrijver maakt ons bekend met de uitslagen der volkenkunde, die
nog op onvasten grondslag berust. Hij schetst ons in korte
woorden den tocht van de echte zwartlanders van Noord-Congo,
de veroveraars van heel Midden -Afrika.
Hij spreekt ons over hunne rijke talen; hun aard, zeden en
gebruiken, die op één enkelen menschenstam wijzen. Daarna
handelt hij in 't bijzonder over de eigenaardige boschjesmannen
van Tanganika.
Hoe hoog loopt Congo's bevolking? Reclus en Stanley hebben er naar geschat, maar moeilijk is 't die vraag voldoende te
beantwoorden, daar alleen de oevervlekken goed gekend zijn en
deze juist niet als maatstaf kunnen dienen voor de schatting.
Goed wordt ons de godsdienst der zwarten voorgesteld.
Hun vrees voor geesten naast het gelooven aan een onverschilligen schepper, die noch boner is van 't goed, noch straffer van
't kwaad. Hunne houten beeldekens, steenen en andere wondere
prullen zijn behoedmiddelen of offers, -- geen goden.
Kan dit volk uit de barbaarschheid opstaan ? Zeker, de
beste uitslagen zijn reeds bekomen en deze zullen schitterend
worden door de samenwerking van Kerk en Staat; want goede
hoedanigheden bezit de Congolander. getrouwheid n. 1. en genegenheid voor den blanke, kunstsmaak ook in 't vervaardigen
en dat met nietig gereedschap — van lansen, bijltjes, kap- en
snoeimessen, leemen vaten en kommen. Reeds hebben de blanken vele zwarte stielmannen gevormd. Ook voor geesteswerk
zijn de Congolanders bekwaam. Reeds worden zij gebruikt als
stokers, ineenzetters, werktuigkundigen, klerken, kantoorbedienden, beambten van post en telegraaf. Ervaren cathechisten
helpen de missionarissen en hebben grooten invloed op de bevolking. « Het zaad nu met kwistige hand rondgestrooid, zal
opschieten, gedijen, rijke vruchten dragen om die ongelukkige
zwarten te redden en gelukkig te maken naar ziel en lichaam. »
Pater Engels, gewezen missionaris in Congoland. spreekt
met bevoegdheid en overtuiging en wat hij zegt verdient gelezen
te worden door alle Belgen die het werk van Belgie's Vrijstaat
verstaan en naar waarde schatten. In zuivere, frissche, opwek-
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kende taal is dat boekje geschreven; 't doet deugd aan 't herte
van een Belg, 't maakt hem fier over zijne nationaliteit. Daaraan
heeft hij behoefte. J. V. H.
Leerboek der Meetkunde, ten gebruike bij het onderwijs
voor ambachtslieden, door L. Van Zanten en G. A. Scholten.
Zesde druk. Bij Noordhoff. Groningen, 1903. (144 bladz.)
Dit meetkundig werkje is voorafgegaan van eene reken
inleiding. Zij bevat een kort overzicht van maten en-kunde
gewichten, en leert de meest gebruikte vreemde maten in neder
maat herleiden. In zich zelven reeds nuttig, wint dit-landsche
deel nog in waarde daar het in eenen volkomen praktischen zin
is opgevat en voorgedragen. Hetzelfde geldt voor de verkorte
bewerkingen en het bepalen der bekomen nauwkeurigheid. De
vierkant- en kubiekworteltrekking zijn enkel aangeduid, zonder
uitlegging of bewijs; wat dan ook zeer moeilijk en tevens zon
zou zijn voor ambachtslieden. De schrijvers veronder--dernut
stellen alleen, dat de jongeling de vier hoofdbewerkingen op
geheele getallen en breuken volkomen machtig zij; iets wat
onontbeerlijk is in praktische meetkunde. De bewerkingen over
machtsverheffing en worteltrekking worden vergemakkelijkt
door een paar tabels bevattende een zeker getal uitkomsten,
aanduidingen nopens het getal 7r (pi).
Het werkje zelf hebben wij met veel genoegen gelezen.
Kortbondiger en klaarder uitleggingen der voorname eigenschappen van meetkunde schijnen ons moeilijk te vinden. De
keus zelve dier eigenschappen laat niets te wenschen. Wat in dit
boekje voorkomt is voldoende om een verstandig werkman in
staat te stellen zich met eer uit den slag te trekken in alle gevallen welke hij in zijne baan van ambachtsman zal ontmoeten.
De aanschouwingsmethode heeft de schrijvers toegelaten bijna
al de noodige eigenschappen op eene buitengewone korte en
eenvoudige manier klaar te maken, zooniet wetenschappelijk te
bewijzen. Elke theoretische beredenering is onmiddellijk gevolgd
van eene of meer praktische toepassingen, die he nut der
theorie doen vatten.
Op die wijze worden opvolgentlijk bestudeerd de vlaktematen, d. i. rechtlijnige drie- en veelhoeken, alsmede de cirkel
en de ellips. Zelfs de ellips, ofschoon in gewone meetkunde
onbekend, omdat zij niet zelden voorkomt in sommige ambachten. Een groot getal vraagstukken uit het dagelijksch leven
worden in dit eerste deel opgelost, immer bij middel van zeer
weinig theoretische beschouwingen. Menig dier toepassingen
ontmoet men gewoonlijk in het landmeten en in de landmeting.
Het tweede deelt handelt over oppervlakte en inhoud der
lichamen meest in de meetkunde bestudeerd, 't is te zeggen : parallelopipedum, prisma, piramide, obelisk, en omwentelingslichamen: cylinder, kegel en bol. Dezelfde methode wordt toegepast. Het doel, verstaanbaar en nuttig zijn aan ambachtslieden,
is nimmer uit het oog verloren; alles draagt bij om dit doel te
bereiken. Afmetingen en inhoud van dijken en grachten, van
hoopen grond of andere stof,van balken te bekomen uit boomen,
van vaten,masten, boomstammen, enz. worden als toepassingen
voorgesteld en berekend. Eindelijk vindt men nog zeer nuttige
afleidingen nopens de minste waar, welke men zal verwerken
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om een voorwerp te vervaardigen, waarvan oppervlakte en inhoud bepaald zijn, of omgekeerd nopens den aan te nemen vorm
om met dezelfde waar het voordeeligste voorwerp te vervaar-

digen.
Al deze toepassingen zijn opgelost op eene practische wijze
met het oog op bewerkingen, bij de daarin voorkomende bewerkingen, op de verkortingsmiddelen in de inleiding aangeduid.
Het boekje der heeren Van Zanten en Scholten bevat
daarenboven een zeer groot getal '4251 vraagstukken in het werkelijk leven genomen en tusschen de deelen van het werk ingelascht. Zij zijn onontbeerlijk als oefening, en wijzen op de

ontelbare gevallen waar het aangeleerde nut oplevert. Die gevallen den ambachtsman leeren onderscheiden, en hem de
kennissen en het middel ter hand stellen om ze practisch op te
lossen, is het doel van het werkje; en dit doel mogen wij met

reden bereikt verklaren. V. V.
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St-Cassianusblad. Maandschr. voor Opvoeding en Onderwijs, Mechelen. Februari 19o5.
Opgeteekend: Wenken en Raadgevingen nopens het Onderwijs van Taal en Letterkunde met het oog vooral op de
Moedertaal in de humaniora-klassen, door Kan. 7. Muyldermans.
— De Karolingers, door Prof. X. — Het sneeuwvlokje (uit
A. Snieders) ; letterkundige ontleding; door 7. v. 0. — De groenten- en fruitkweek moet den landbouw ter hulp komen. Reken.
vraagstukken. — Natuurlijke hulpbronnen en plaatselijke Nood
Gemeente, door F. D. M. — Weergalm uit-wendigh r
Luik. Redevoering van Mgr. Rutten. — Officiëele stukken. —
Boekbeoordeeling.
De Belgische School. Opvoedkundig maandschr., Brugge,
drukker Van de Vyvere, prijs 3 fr. Januari 19o5.
Opgeteekend : Onopgemerkte invloed der omgeving. —
Moeder; dichtje van L. Mercelis; muziek van Libot. — Het
Onderricht der 2e taal in den middelbaren graad. — Opstellen,
door C. Claerbout. — Belangwekkende Leerstof — Eene radikale
Drankwet en hare uitwerksels. — Officiëele stukken.
Biekorf.

rtr

3.

Eerw. Heer G. H. Flamen, door Hugo Verriest. Een Vlaamsche kop « eigenaardig schoon>) zoo heel en gansch op zijn
Verriest's geschetst. E. H. Flamen is wel bekend om zijn
drama's die, telken jare, gespeeld worden te Ruysselede, ter
gelegenheid der prijsdeeling van de Kostschool voor Juffrouwen, bekend ook om zijn Mimodrama van Groeninghe, dat, spijtig
genoeg, niet opgevoerd werd. « Een glans van schoonheid met
een natuurlijke aardigheid gloort uit het diepste zijner ziel, en
doorstraalt zijnen geest, zijn hert, zijn woord, zijn werk, zijn
huis, zijn kerk, zijn leven. » En beurtelings komt een woord
over de voordrachten, de drama's, het huis, enz. — Nog in deze
aflevering het Lied der Vlaamsche uitw ij kelingen aan Maria, door
H. Persyn.
Verslagen en Mededeelingen der Koninkl. Vl. Academie.
Oct., Nov., December, 19o4, brengen eene levensschets van.
Hendrik Sermon door Jan Bouchery,de lofrede van Gust. Segers
over zaliger Dr. Aug. Snieders en dezes redevoering ten sterfhuize van Snieders. Voorts het verslag over den driejaarlijkschen
wedstrijd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde.
De Vlaamsche Kunstbode, Januari 19o5.
Gust. Seghers geeft het begin van een novelle : De Kluizen berg, door en door Kempisch, — Vervolg van Is. Teirlincks
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Planlenkullur. Hier gaat het over Wodansplanten, Thorsplanten,
Tysplanten, Baldersplanten en over de gewijde kruiden bij de
Kelten in het Oosten. Ook nog verzen van Johan Groeneboom,
Jan Bouchery en W. Van Genck.
Germania. Februari 19o5.
Vooraan overgedrukt uit de « Zuid-Afrikaansche Post n een
treffend beeld van President Kruger, geschetst door Dr. Leyds.
0. o. « Diezelfde gave (van klaarzienheid) had hij bij het beoordeelen van diplomatieke documenten. Kruger was geen
opsteller van schriftstukken, maar hij was een te beter beoordeelaar. Hierin lag zijn groote kracht. Een beoordeelaar niet van
den vorm, (lat spreekt van zelf. Maar van wat er in een ontvangen brief stond en vooral van wat er achter stak, van wat er
school in het gemoed van glen schrijver en waar deze heen
wilde, al werd dit niet uitgesproken. Een eerste voorwaarde,
dit, om te weten wat te antwoorden valt; en daarom wist Kruger
ook zoo goed, wat daarbij noodig en wat overbodig was. u —
Eine friische Runeninschrift, door Dr. Ludw. Wilser, runenteekens
gevonden op het zwaardje van Arum, ontdekt in 1895. — Het
begin der rede door prof. Gust. Verriest gehouden op het Neder
Congres te Kortrijk over Guido Gezelle, staat hier over--landsch
gedrukt. — Uit de Politisch-Anthropologische Revue wordt een klein
opstel van Dr. Ludwig Woltmann overgenomen, een treffend
staaltje van pangermanistische redeneering : Christoffel Colombus was een Germaan! Over zijne afstamming weet men niet
veel, maar hij wordt door tijdgenooten beschreven als lang en
slank van gestalte. roodharig, met lang gezicht, blauwe oogen,
enz. Dat zijn kenteekens van de Noorderrassen. Is 't bewijs niet
geleverd? -- S. D. v. Maarssen geeft een vlug overzicht van wat
op de Duitsche boekenmarkt verscheen in 1904.
't Park's Maandschrift, z5 Feb. 1905.
Eenige aanteekeningen over de Aartsbisschoppen van
Mechelen van i55o tot 1759.
Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde
te Gent.
Nr g. 1904, brengt verslag over eene tamelijk lange bespreking over de St-Michielsbrug : mag men eene vaste steenen
brug metsen?
Het Katholiek Onderwijs. Februari 19o5.
Vervolg van het opstel : Geschiedenis der Opvoedkunde. Erasmus' leering wordt hier kortbondig uiteengezet. — Slot van de
studie Die Afrikaanse Taal. « Betreurenswaardig is het, heden
vooral, dat er in Zuid-Afrika nog zooveel oneenigheid-dags
heerst in zake van taal; wij zeggen : hedendaags vooral, omdat de
Boeren nu staatkundig onderdrukt zijn door Engeland, en dus
eensgezind tegenover het Engels zouden moeten staan. » Voorts
wordt gewezen op het onverstaanbare, in sommige officiëele,
zoogezeid Nederlandsche Berichten van den dienst der spoorwegen.
Kunst en Leven, 2e jaar. ge en ioe affev.
Pol de Mont vestigt de aandacht op eenige doeken uit de
verzameling van mevrouw Mayer-van den Bergh, te Antwerpen
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waarvan « verscheidene — en van de beste - enkele van de
meest te betreuren leemten in onze groote muzea aanvullen.
Noch Brussel noch Antwerpen bezit een enkel ((mogelijk » Nederlands stuk van estetiese waarde van voor r400... En nu schitteren in de verzameling Mayer - van den Berg als zovele
juwelen van onschatbare waarde, een diptiekje, door wijlen
ridder Mayer-van den Bergh toegeschreven aan Broederlam,
een prachtig drieluik van Quinten,een merkwaardige St-Kristoffel
van Patinir,een vrouwefiguur van Mabuse, één Bles en misschien
twee, en een puikwerk van Vieze Breughel, De dolle Griete. » Edmond Van Offel schrijft zeer waardeerend over den Antwerpschen kunstsmid Lodewijk Verhees.
Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude
Hertogdom Brabant. Januari i9o5.
In de geschiedenis van Leuven is tot hiertoe geen spraak
van de leengoederen af hangende van de hertogen van Brabant,
en die geheele kwartieren van de stad besloegen. Max de
Troostenberg zal nota's mededeelen over de bijzonderste dier
leengoederen; hij begint met het kasteel van Boutsvoord. —
Edg. de Marneffe deelt oorkonden mede over Leuven, Lubbeek,
Loonbeek, Zout-Leeuw, Oud-Heverlé, Geet-Betz, Evere en
Baarle. en P. J. Goetschalkx schetst de opkomst der abdij van
St-Michiel te Antwerpen, het oudste klooster van Premonstreit
in 't oude Brabant.
Ontwaking. Februari, 19o5.
Jacques Mesnil bestrijdt de tegenstanders van het vrij huwelijk, en inzonderheid de professoren «niet de minst gevaarlijke, uit oorzaak van het ontzag dat zij ontleenen aan hun.hoedanigheid van verklaarders der wetenschap. » Segher Rabauw
schrijft den lof van Louise Michel, de bekende Parijsche anarchiste en « petroleuse » : ((geen geniale kunstenares, geen hoog
denkster », maar een der offerweerdigste, liefdevolste-gelrd
en geestdriftigste zielen waarop de geschiedenis wijzen kan. »
Vlaanderen. Januarinummer.
Een van die felle flinke proza-nummers lijk Vlaanderen die
geven kan. Stan Streuvels in «Jeugd» heeft zijne fijnste pen uit
de doos genomen om ons eene lieve ydille te teekenen. Al wie
met groot genoegen de kentering van Streuvels trant nagaat, of,
als men 't liever hoort, het over-boord-smijten van 't vreemde
om te gaan varen met eigen last in 't eigene water, zal de novelle
met een wit kruiskeu aanteekenen. — Van August Verrneylen
« Strijd met den Engel », denkelijk in betrekking staand met de
laatst verschenen opstellen. — « Nonkel Sooi » van F. Verschoren.
— « Aan Camille Lemonnier » van Aug. Vermneylen. — « Jezus de
Nazarener en Rafaël Verhulst» door Karel van de Woeslyne. In
'e pracht van 'e taal teekent schrijver het portret van het beëedigd jury-lid — een modelletje! — en zegt hij harde waarheden
nopens « Jezus de(n) Nazarener ». Het stuk is noch een werk van
gelooven en beminnen, noch een werk van stipte nauwkeurigheid. De handigheid van Rafaël Verhulst is eene negatieve handigheid bestaand in 't escamoteeren der schoonste tooneelen. Al
is hij rijk en handig van rijm, zijne verzen zijn slecht. Spijtig
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dat die prachtige taal van van de Woestijne soms eene pronkende pracht wordt.
Februarinummer.
Eerst een blijde, hopevolle indruk waarmede de Januaribundel zijne lezers reeds verraste : Staat « Vlaanderen» op een
keerpunt, neigt het tot een gezond, geïdealiseerd realisme, en
voelt het 'nen drang naar edeler voelen en hooger denken ?...
Volhardt het in die richting, clan gedijt het waarlijk tot « eenen
Vlaamschen Oogst », en « de aren zullen wegen en rijpen —
wanneer de tijden genaderd zijn. » — « Z'n eigen baas zien ».
Wellicht bij 't aanbieden van dit novellen -juweeltje, stak Aug.
Vermeylen aan Cyriel Buysse een vriendenhand uit. Innig, weemoedig en diep gevoeld klopt het hart van Xaveer en Romanie
dóór heel het stuk, dat aan zekere toestanden uit « La terre qui
meurt » herinnert. Felle brok zielenleven. Bezat de schrijver
het geijkte woord de kleur en samengepakte zinsnede van Stijn
Streuvels, hij schiep kleinnooden. Waarom soms die gevoelerigheid en overdreven romantisme ? — « Verzen » van René de
Clercq, toch van den helder-klinkenden zanger der « Liederen»
niet. — Herfst-aandoening van Fernand Toussaint. — Herfst
gedichten van Richard de Cneudt. Waarom leerlings oefeningen
ontmoeten, daar waar men rijpe, volwassen gedichten verwacht?
— Kroniek van Herman Teirlinck en Overzicht van tijdschriften
door A. V... Ware liet niet dat men getroffen blijft door de
kernvolle taal, men ging denken aan afgezaagde waarheden, en
gemeenschappelijke schotel,waar iedereen zijnen lepel gezegden
uit schept.
Durendal. Janvier 1905.

Paysages de Flandres. Le Bel Escaut, schets door Firmin
Van den Bosch. — Eene lezenswaarde studie van Arnold Goffin
over Sainte-Beuve naar aanleiding der iongst verschenen werken
van den bekenden criticus, namelijk de vele documenten door
Léon Seché uitgegeven in zijn Saiizle-Beuve. — Origines et Progrès
de la Renaissance septentrionale, de openingsles van H. FierensGevaert voor zijn leergang over kunstgeschiedenis. Hij komt op
tegen de bewering als zouden de Vlaamsche kunstenaars altijd
om hun realism bekend geweest zijn, « notre art du xue, du xule
et en grande partie du xive siècle est idéaliste, soit qu'il subisse
des influences germaniques dans lest du pays, soit qu'il s'imprègne du caractère francais dans i'ouest et particulièrement
dans les Flandres. En étudiant les ceuvres conservées sur notre
sol, vous verrez que notre art n'évolue que dans le dernier
quart du xive siècle. »
((La question des Van. Eyck, traitée hier encore par M.
Bouchot (Les Primitifs franfais) est entrée dans une phase aiguë.
Si le Catalogue des ceuvres de Hubert est bien hypothétique,
la personnalité de Jean n'en reste pas morns d'une supériorité
inattaquable en regard cle tout l'art de son temps. La splendeur
de l'Adoration de l'Agneau paralt bien géner nos voisins, car ils
se donnent beaucoup de mal pour 1'oublier on l'atténuer !
— Février 1905.
Paul Lambotte begint een artikel over wijlen den grooten
beeldhouwer Jul. Dillens. « Aucun n'a trouvé avec un tel bon-
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heur, et comme sans y penser, l'harmonie de la forme, l'équilibre des masses, le pittoresque de la silhouette, ni ressenti en
toutes choses la proportion, la mesure. » — Jos. Ryelandt ontleedt Gerontius' droom van den Engelschen toondichter Edw.Elgar
dat eerlang in de Concerts populaires zal opgevoerd worden. —
Franz Ansel bespreekt uitvoerig Novev:bre en L'Oinbre des Pins,
twee verzenbundels van Gabriel Nigond.
De Gids. Feb. igo5.
Een schoon St-Niklaasschetske : Grootnaoederken, door Stijn
Streuvels. — Prof. R. C. Boer bespreekt breedvoerig een nieuw
werk van Dr. Andr. M. Hansen Landname i Norge, een onderzoek
naar de oudste bevolking van Noorwegen, een boek dat « van
grooten ernst en buitengewone kunde getuigt)) en dat zeer « rijk
is aan origineele denkbeelden en verrassende hypothesen..' En
't besluit? « De resultaten, voor zoover zij juist zijn, bevestigen
slechts een denkbeeld, dat toch steeds meer veld wint, nl. dat
men genoodzaakt is, den tijd der Indogermaansche eenheid een
goed eind terug te schuiven. Althans indien men onder eenheid
verstaat het bijeenwonen binnen eene beperkte ruimte, met een
taal, die bijna geene dialectische verschillen kende. » Slot van
prof. Hugo de Vries' artikel : Het Yellowstone-Park. Hier wordt
gehandeld over de Geysers, de bronnen waarvan sommige 't kokend water zeer hoog opwerpen. — Op de Deensche Antillen
werd tot het midden der ige eeuw (tot de vrijverklaring der slaven in 1848) door de zwarte slaven een eigenaardig Negerhol
gesproken. Sedert de vrijverklaring is de groote hoop-landsch
der Negerbevolking naar de havensteden getrokken en spreekt
er Engelsch. Een belangrijk artikel schrijft hierover Dr. D. C.
Hesseling. Onder de oude kolonisten moeten de Vlamingen niet
zeldzaam geweest zijn; dat bewijzen de Vlaamsche woorden in 't
Negerhollandsch : kachel voor veulen, groepsel voor groenten, kot
voor hok, hof voor tuin, schuit voor lade, Dissendag voor Dinsdag,
enz. — Rechtshervorming in Indii, door M. C. Th. van Deventer.
J. P. van Rossum schrijft een waarschuwend woord om het
Hollandsch eskader in Oost-Indië te brengen op de vereischte
sterkte. - Dr. Ch. M. van Deventer bespreekt uitvoerig de
Geschiedenis der Wijsbegeerte van wijlen prof. C. B. Spruit en kan
met diens oordeel over Plato's natuurbeschouwing niet instem
bespreken eenige jongst ver--men.—C,MSchart-Anik
schenen letterkundige werken.
De Katholieke Gids. Februari 5905.
Norbert Van Reuth geeft nog Kiekjes in Frankrijk. Ditmaal
gaat het over Bayeux, Coutances en Evreux. — Kerstnacht
1904, door A. H. M. Ruyten. — A. Van Winkel toont hoe
anti- katholieke bladen op zoogezegde « clericale schandalen»
uit zijn. Duitsche katholieken hebben voor 4 jaren een middenbureel voor inlichtingen van dien aard ingericht. Daar werden
de 153 beschuldigingen die in de verschillende bladen van
gansch Europa tegen de geestelijkheid in het jaar 1902 werden
uitgebracht ernstig onderzocht. En 't besluit? Van de 153 waren
er 125 gansch uit de tucht gegrepen, over z5 heeft men geen
afdoende inlichtingen gevonden, r3 beschuldigingen waren
voldoende gegrond. In 't jaar 19o3 heeft dit zelfde bureel go
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beschuldigingen onderzocht en bevonden dat er slechts io niet
geheel en al, maar gedeeltelijk gegrond waren! — Vervolg van
A. J. Ravenstads artikel over Geert Groot, die men als een onbewust voorlooper der Hervorming zou willen doen doorgaan.

Tijdschrift van het Koninkl. Ned. Genootschap voor Munten Penningkunde. Januari 19o5.
S. Wigersma stelt een voornaam staatsman - numismaat
voor der 16e eeuw; Wigle Van Aytta Van Zwichum, hoog in
aanzien bij Karel V en Filips II, en geeft een overzicht van den
aard en inhoud zijner verzameling. — J. M. Faddegan geeft
inlichtingen over schelpen bij primitieve volkeren als ruilmiddel
gebruikt.
Van Onzen Tijd, 4e jaarg. nr 4.

Eene novelle van Const. Eeckels : Genezen. — Vervolg
van C. R. De Klerk's De Heilige Augustinus. Hier gaat het over
de Soliloquia of alleenspraken. — Voorts verzen van Herman
van Zuyle en W. D'Hoop.
— 5e jaarg. nr 5•
Brengt het eerste deel der lezing gehouden door Th. Molkenboer in de vereeniging « Geloof en Wetenschap » te Amsterdam over De toekomst der Katholieke kunst in Nederland. De
groote katholieke kunstenaars, Alberdingk-Thijm, Schaepman,
Dr. Cuypers, waren en zijn, zegt Molkenboer, personaliteiten.
«Zij hebben slechts als persoonlijke katholieken gewerkt, hun
optreden kan niet als de uiting van een werkelijke algemeene
katholieke cultuur worden beschouwd. Want die cultuur hebben we niet.... Zij streefden langs een kunstweg naar een eigen
kunst. Dat was geheel in de lijn der tijden, waarin zij leefden.
Wij — hun nakomelingen, die hun werk moeten voortzetten streven naar een kunst langs maatschappelijke oplossing — naar
een kunst gegrond op een maatschappij — op een cultuur.
Zij stelden de kunst tot basis voor de kunst, wij daarentegen
stellen aan de kunst een wereldbeschouwing ten grondslag.
Ziedaar een principieele verschil met onze directe voor
wier kunst-capaciteit en kunstkundigheid wij gaarne-ganers,
als hun persoonlijke verdiensten in eere houden, maar welke
basis voor ons het bereiken van glorieuser toekomst ontoereikend, principieel verkeerd lijkt. »
Daar ware nog al veel over te zeggen. Ook over hetgeen
Molkenboer beweert : als houdt men te veel aan de gothiek en
moet men nieuwe vormen zoeken, meer in verband met onzen
tijd. — Maria Viola bespreekt zeer waardeerelid Poelhekke's
Beschouwingen, maar weet geen goed te zeggen van Linnebanks

Jongere Letteren.

Taal en Letteren. i5 Januari 19o5.
Veel te lezen in deze aflevering : Naar aanleiding eener uit
ontleedt J.-gavemtnkidorH.WEMle,
Koopman het middeleeuwsch ridderdicht Karel ende Elegart dat
heeft om z'n inhoud hogere aanspraken dan al de andere ridderromans. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat ons midden
verhaal 'n oorspronkelike nationale bewerking is.» Hieraan-euws
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hecht schrijver nu wel niet te veel belang: ((De litteratuur,vooral
die van de M.E. is universeel, en eigendom van een beschaving,
die op alle levensuitingen van dien tijd haar onmiskenbare
stempel heeft gedrukt. 't Is de invloed van deze Christelike beschaving geweest, die van dit avontuur zulk een mooi stukje
christelike litteratuur heeft gemaakt en 't zijn wederom de in
deze beschaving grootgebrachte clerken en leken geweest, welke
van deze godsdienstig -zedelike novelle, met zulk 'n bekwaamheid
'n kunstwerkje hebben gevormd. Dit mooie was hun allen gemeengoed, en kon ook allen gemeengoed zijn, waar de beschaving, zooals in de landen tusschen Ysel en Seine, op 'n zelfde
hoge trap stond. » — Dr. D. C. Hesseling bespreekt het werk
van Victor Henry Le langage Martien, étude analytique de la
genèse d'une langue dans un cas de glossolalie somnambulique.
Een medium te Geneve, Mej. Smith,beweert verplaats te worden
naar de planeet Mars en spreekt daar met verschillende menschen in hun planetentaal, ze schrijft soms op wat ze hoort.
Flournoy, hoogleeraar in de zielkunde te Geneve, heeft dat alles
uitgegeven. Henry toont hoe ((het Marsies van Mej. Smith gelijkt in woordvorming en zinsbouw zó nauwkeurig op haar moedertaal het Frans, als geen twee aardse talen op elkander
gelijken. Woord voor woord wordt overgezet en er komt een
Franse zin voor den dag zonder een enkel Marsisme. » —
J. J. Salverda de Grave onderzoekt de afleiding van het woord
lawaai.
H. Logeman schrijft over de Nasaalvokalen in het Neder
Te lezen het begin van een studie van Buitenrust Het--lands.—
tema over De oude en nieuwe methode van Taalstudie hoe de oude
opstellers van spraakkunsten enkel de taal der beste schrijvers
nagingen en regels smeden waaraan zelf de beste schrijvers zich
niet hielden. « Daar is Vondel, Bilderdijk, Da Costa en Beets
die door mekaar b. v. hun en hen gebruiken... En zo hebben we
de grammaire raisonnée gekregen met dal zijn wetenschappelijke
ballast. De spraakleer, die niet constateert hoe 't is, in werkelikheid! De grammatica die geen taal beschrijft maar vóórschrijft,
die Taal fabriekt en Taalregels uitvindt. » — Dr. C. G. N. de
Vooys begint een opstel : Obinerkingen over Nederlandse Versbouw.
—

:

Op de Hoogte, Maandschrift voor de huiskamer. Jan. 19o5.
De gewone rubrieken over de maand die heenging, waarin
bijzonder gehandeld wordt over den toestand in Rusland. —
Over Batikkunst in ons land met mooie afbeeldingen door E. De
Winter. — De ((Club de Tien v eene verzameling jonge schilders in het Gooi, met portrettenafbeeldingenvan hunne werken.
— Sinyrna en. zijn Hollandsche Kolonie, losse bladen uit een dagboek van Maurits Wagenvoort. — De muziekale en dramatische overzichten. — Voorts wat letterkunde : schetsen door
Lucien Tratignon, S. Van Pruttelen, Annie Salomons, Ger
schrijft zeer waar -truidaCelsn,Toï.—FraHulemn
kunstlezing van Van Deyssel.
-dernov
De Hollandsche Revue. 25 Jan. 19o5.
Onder de rubriek Wereldgeschiedenis : over den oorlog in den
Oost, over het Hollandsch in Japan, hoe de Hollanders eeuwen
lang de leermeesters geweest zijn in dit land, over de binnen
politiek in Hongarije. – Als Belangr ij ke onderwerken -landsche:
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De ziekenverpleging in Deli, het gezond verstand in kunst
als spiritist. - Karakterschets : Mevr.-zaken,JustiVMr
Wynaendts Francken-Dyserinck, dochter van den bekenden
predikant Dyserinck te Rotterdam, eene der hoofdvrouwen der
Vrouwenbeweging in Nederland. Als boek van de maand : Dat
liedekin van Here Halewine, door Henricus.
Stemmen onzer Eeuw. io Jaargang, n. r.
Naar den uiterlijken aard van de Groene Amsterdammer is
dit een nieuw zeker wat belovend weekschrift voor de Noord
Katholieken... ((ons geheel programma is te her--Holandsche
leiden tot dit éene : instaurare omnia in Christo > zoo besluit de
vrijmoedige inleiding van Alph. Laudy. -- Een hertstochtelijk
((Welkom>) van J. C. Alberdingh Thym S. J. — « Grondwetschennis?>' plaatselijk artikel over het ontwerp tot herziening
der lagere onderwijswet. « Uit Oude Papieren : Dr. Schaepman
in '68 te Rome » Curieuze brief van Zaliger Schaepman over
diens eerste indrukken in de Stad der Pauzen. Voorts een
deugdelijk verslag over « Kerkmuziek te Rome »... even als
dirigent is Perosi ook als componist niet geheel vrij te pleiten
van -- om het in éen woord te zeggen — stijlloosheid... Nog op
te merken : Hollandsche Kunst in het Rijksmuseum — Th. Molkenboer. — Een nieuw Portret van Raphaël ?. Buiten Rubrieken
over Tooneel, Vrouwenbewegipg en verschillige overzichten,
biedt dit eerste nummer nog eene keurige bespreking over den
« Vlaamschen Volksdichter » René De Clercq.
Januari rgo5, n. 2. r» jaargang.
Alph. Laudy in « Toenadering » klaagt in allerjuiste mee
Zuid- en Noord-Nederlandsche katholieke betrek-nigeovr
zeker in op te merken «...zooveel vlaamsche-kinge.Ds
dichters en schrijvers die, roomsch van huis uit, door verwaarloozing hunner godsdienstige vorming, door gebrek aan belang
leidende kritiek van Katholieken, hun kunst tot een-steling
naturalistische laten gedijen. Valsche esthetische begrippen,
hun van elders toegewaaid en geen oogenblik tegen ernstige
nagedachte bestand, gezelschappen van gemengden aard in
tijdschriften, die zij argeloos met ongeloovige of zedelooze
kunstgenooten aanknoopen, hebben al menig Zuid-Nederlandsch
talent in den knop met verderf aangevreten of zijn verrukkelijk sten bloei belet. ...00k mag wel eens gevraagd worden wat
het beteekent, gebrek aan durf bij katholieke uitgevers of gebrek
aan vertrouwen in den smaak, dus in den kooplust van het
katholiek publiek, dat het bij roomsche auteurs in Vlaanderen
haast als een staande regel geldt, hun werk op niet-roomsche
persen te leggen?>)
M. C. A, Van Vuuren levert een opstel over «Generaal
Berganius ». In « Merkwaardig » van Th. Beusdorp eenige
belangrijke ophelderingen over den dubbelen echtvan Philipp
van Essen wiens 400 geboortefeest laatst door de duitsche
Protestanten werd gevierd; naar aanleiding ervan verklaart
schrijver in strenge afkeuring 't gedrag van Luther, Melanchton
en Bucher opzichtens Philipp's bigamie. — Van F. Rutten
« een Lied » te onvolkomen, maar wel diepgevoeld gedicht. —
M. H. Nieuwbarn, O. P. 's klachten en opmerkingen over
— 14
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«Kunstnaaldwerk op Kerkelijke Paramenten » zijn van uiterste
gepastheid : hij betoogt met rake woorden de groote achterlijkheid dezer kerkelijke sierkunst en verwijst op praktische
middelen om daarin ten zuiverste te verhelpen. Ter lezing aanbevolen aan alle Kerkbesturen! — Voorts Rubrieken over
Muziek (Der Roland von Berlin, waar Wilhelm's en Leoncavallo's werk niet gespaard worden). — «Nieuwe Liederen
gecomponeerd door J. R. J. Wierts op gedichten van Guido
Gezelle, alsmede het vervolg over R. Declercq's Volksdichten
door Alph. L — Ook nog «Schilderkunst » « Voor onze Vrouwen » en ander gemengd nieuws.
Januari 1965, No i, ie jaargang.
Opmerkensweerdig in dees nummer is de voortzetting van
Kerkmuziek te Rome (Hub.Cuypers) en deze over R. De Clercq's
Liederen voor het Volk; ook de interessante meedeeling van
eenen brief van Nicolaas Beets (J. P. M. Sterck) en de aanstipping der beteekenis van den genialen, hier al te onbekenden
engelsche componist Edwar Elgar (Ant Averkamp). Verzen van
G. B. en H. F. Van Maarreveen. Gemengd nieuws.
— 21

— 28 Januari rgo5, No 4, ie jaargang.
Van P Pr. Bonaventure Kruitwagen O. P. M. Bene belezen
bijdrage over « De Internationale Vereeniging der Studiën over
St. Franciscus van Assisie en zijn Orden », 't vervolg en slot
der artiekels over « Edwar Elgar » en René De Clercq. —
F. Rutten behandelt Verhulst's Jesus de Nazarener met waarlijk
te zachtmoedige pen, zoowel op apologetisch als litterair terrein, soms streelt hij zijn te lamme zweepslagen met aaiende
woorden weg ! «Cam. Huysmans (Le Soir) stelt het op gelijken
voet met « Gudrun » van Alb. Rodenbach (i8go) et «Starkadd»
van Hegenscheidt (í8g6).» Toe maar! dat heeten we een schoon
endeken de waarheid te kort doen.
Revue des Questions Scientifiques. Janvier 19o5.
Elk artiekel is eene grondige studie : het ware onmogelijk
over elkeen te oordeelen : aan ieder is het niet gegeven bevoegd
te zijn op zoo verschillende gebieden. — Aardkunde : Le feu
central, door Kaisin : er moet aangenomen worden dat de grondkorst der aarde eene groote massa gloeiende stoffen omsluit ;
vier feiten staven dit stelsel : doch niet altijd is deze de toestand
van den aardbol geweest. Welke zijn dus de veranderingen
door den aardbol onderaan? Dat kan ondersteld worden op.
verschillige wijzen. Doch de hypothesis van Descartes blijft
de waarschijnlijkste : de aarde was eertijds eene nevelster,
de koude van het omliggend ruim doofde een deel der stoffen
uit, die verhard en saamgeperst eene altijd aangroeiende korst
rond de gloeiende stoffen uitmaken. — Zielkunde. Les SourdesAveugles, door Lechalas. Schrijver duidt in het voorbijgaan
de onderrichtingsmethode aan dier ongelukkige schepselen
die van de twee voornaamste zintuigen en van de spraak
beroofd zijn; hij onderzoekt welke kennissen zij alleen verwerven, hoe zij nieuwe gedachten bekomen. Er zijn drij personen, die in dezen toestand, eene ondervinding genoten. Voor
Helène Keller scheen geen vak te moeilijk : zij voltrok hare
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studiën te Cambridge aan de hoogeschool. Met Marie Henotin
had men de grootste zwarigheid om haar te doen verstaan, dat
zij hare gedachten en gevoelens door gebaren aan anderen kon
uitdrukken en mededeelen. Laura Brigman deelt ons mede hoe
zij door zich zelf een gedacht van God gevormd had : van een
wezen, dat zij haar niet als oneindig volmaakt voorstelde, maar
als de oorsprong van andere wezens en die eenen rechtstreekschen invloed op haar kon uitoefenen. — Natuurkunde. Les Décharges éleciriques dans les gas, door Schaffcos, S. J. Legt gemakkelijk de electrische ontploffingen uit door het stelsel - dat de
samenstelling der stoffen aanneemt uit kleenere elementen als
de olomen (ions).— Mechaniek. Les Origines cie la Stalique (XI,XII),
door Duhem. De geschiedenis der Statiek wordt voortgezet en
leert ons kennen Galilei en Simon Stevin ; de eerste volgt meer
Aristoteles, de tweede Archimedes. — Volkenbeschrijving. Le
Peuftle jaj'onais, door Gollier. Het japaneesch ras is ontsproten
uit drij elementen. Ainoisch, Mongolisch en Maleisch, dat bewijzen de morphologische kenteekenen, dat bevestigt de geschiedenis der invallen van Mongolen en Maleischen. De hedendaagsche beschaving in Japan is te danken aan het overplanten van
staatsinstelling, en onderwijsinrichtingen der Europeïsche
landen : het onderwijs is bijzonder op eenen breeden voet ingericht. De geestesontwikkeling en de wijsgeerige gedachten
waren nog over vijftig jaar door liet Bouddhisme opgeleverd ;
maar sedertdien begon het positivisme en materialisme der
fransche en cluitsche scholen binnen te dringen, en nu is het
overheerschend. Het kenmerk der japannezen is de gemakkelijkheid zich de levenswijze van vreemde volkeren eigen te
maken. — Le Tunnel du Sim/lou, door De Tooz. Is eene uitgebreide
beschrijving van de plaats waar dit werk gedaan wordt, en de
werktuigen (lie daartoe dienen. — Variétés. Un nouveau livre sur
la Balislique iutérieure, an Les Culcias on Croisiers de l'Amérigne

Précolonabienne.
Das Litterarische Echo. i Dec. 1904

« Márchenkunst and I^unstmärchen » een aantrekkelijk
opstel van Dr. Bruno Wille over de vertelsels, voor 't oogenblik
in Duitschland niet zoo gelukkig als in Grimm's tijd beoefend. —
« Polnische Romane» door Josef Flack: In zake romans gedijen
in Polen best cle geschiedkundige en de landelijke. Zeromski
vertegenwoordigt, nevens Sienkiewich het eerste, Tetmajer liet
tweede genre -- en beiden met veel talent en veel bijval. -- In
« Goethe-Schriften » deelt Georg Witkowski het wetenswaardigste
mee over 't Goethe -Jahrbuch van 19o4 en over andere Goethe boeken van 't jaar. Besluit : De Goethe- cultus neemt veeleer
toe dan af. — Otto Rüdiger roept een vergeten dichteres van de
18e eeuw nog eens op, ((Caroline Rudolphi » een navolgster van
Gellert en Klopstock : Franz Muncher zegt veel goeds van dat
boek. — Edmund Lange brengt boekennieuws « Aus allerhand
Gauen », en prijst o. a. Max Bernstein's « Narrische Leut en
de katholieke novelle « Moribus fraternis » van Ansgar Albing.
« Proben and Stücke» eenige goede staaltjes nieuwe lyriek. Uit
de Christus- legenden van Selma Lagerlof vertaalt het Echo « Die
Vision des Kaisers », een best geslaagde vertelling. — Nieuws
uit dagbladen en tijdschriften.
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-- r5 Dec. 1904.
Uit Leo Berg's « Zur Psyschologie des Plagiats » moet men
besluiten dat er heel wat meer letterdiefte gepleegd wordt, dan
men denken zou. Soms wel zijn die dieften onbewust, maar
toch meer het tegendeel. Niet enkel de eersten de besten zijn
plichtig daaraan ; 't is Goethe, 't is Lessing, 't is Heine, om
enkel Duitschers te noemen. Shakespeare en Molière b. v.
hebben gestolen lijk raven. Hun genie gaf hun 't recht tot
stelen; want het gestolene door vermenging met hun eigen
goed werd er des te beter om.
Gregori beveelt het boek aan
van Max Marstersteig, « Das Deutsche Theater im gen Jahrhundert n. Om zijn wetenschappelijk gansch nieuwe methode
noemt hij het « eine soziologische Dramaturgie ». — Legpin
spreekt over de jongste ((Wiener Romane » romans meestal vol
liefde van de laagste soort. — De ((Lyrische Entdeckungen »
van Camille Hoffmann brengen ons in kennis met Ernst Hardt,
Albert Sergel, Emil Lucka, lyrische dichters die een kennis
wel waard zijn. — Een bladzijde over den onlangs-making
Echo
gestorven novellen- en romanschrijver Hans HoJfen.
der dagbladen en tijdschriften. Brieven uit verschillende landen,
waaronder die uit Rusland de merkwaardigste. — Een lange
tooneel-echo. — In de « Kurze Anzeigen » een warme aanbeveling van Lauff's Pit/je Pittsewitt.
—

—

Varden. November 1904.
A. Perger : Dogntet af 8e December 1854. I1. Voortzetting der
belangwekkende studie over het dogma der Onbevlekte Ontvangenis. De schrijver gaat voort met de « Dogmatiseering van
Maria's Onbevlekte Ontvangenis » en met ((de beteekenis van
het dogma» en beantwoord de opmerkingen door protestanten
en ongeloovigen, tegen het dogma ingebracht. — R. Jahn
Nielsen Den stdrkeste Kiang, gedicht. — Vervolg van Religionskrigen i Frankrig, door F. Esser. In dit artikel spreekt de schrijver over de «vrijheid van onderwijs », de «karakteristiek van
den strijd », ((de gevolgen van den strijd en de vooruitzichten
voor de toekomst ». De schrijver ziet den toestand niet zoo
zwart in. Zeker zal er aan de Kerk in Frankrijk nog menige
wond geslagen worden, maar terwijl de regeeringspartij uiteen
valt, smelten de harten der katholieken gedurig meer samen in
het vuur der vervolging, worden tevens gezuiverd en gelouterd,
en deze samensmelting zal hen voeren tot den zege, wanneer
de tijd zal gekomen zijn.
:

— December 1904.
Joh. Jorgensen. En Valdenser. In dit artikel beantwoord de
gekende Deensche schrijver een artikel van Docent Dr. Phil.
Oskar Andersen, verschenen in Valdensermissionstidende over De!
moderne Italiens Forhold til Kristendom og Kirhe (De verhouding van
het moderne Italiën tot Kristendom en Kerk). Menigvuldig, zegt
Jorgensen, zijn in Denemarken de aanvallen tegen de katholieke
Kerk, vanwege de volkskerk. Dikwijls hebben deze den vorm
van reisverhalen uit katholieke landen en dan wemelen zij van
dwalingen, misverstand en, erger, verkeerde voorstelling van
feiten. Zoo kwam een dier reizigers tot het besluit, dat de Italianen niet veel van hunnen godsdienst houden, omdat hij eens
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ergens in eene kerk twee vrouwen had zien praten tijdens de
goddelijke diensten.
Tot die soort van reizigers nu behoort Andersen niet, maar
als Valdenser kon hij toch niet zoo vrij en rustig zien op de
katholieke Kerk, als bijvoorbeeld Dr. Heiberg, in zijn schoon
boek over Italië heeft gedaan. Het katholicism is de angel
welke Dr. Andersen in Italië gedurig in de ziel prikt, wat oorzaak is dat zijn artikel eene rei van aanvallen en aanklachten is
geworden. Zij betreffen eenerzijds de politiek der Kerk in
Italië. anderzijds de godsdienstige verhoudingen in dat land,
maar 't is enkel met deze laatste dat Jorgensen zich bezig houdt.
Hij weerlegt ten klaarste al de ongerijmdheden die de protestantsche schrijver de katholieken toedicht en zegt : Maar
zoo gaat het met alles wat het katholicism betreft. Hij die iets
wil schrijven over Boedhism, over Mohamedanism, over Noor
goden, moet, wil hij voor een wetenschappelijk man door--sche
gaan, die zaken in de puntjes kennen en zich in alle geval niet
inbeelden, dat de oude IJslanders aan het Nirvana geloofden en
dat Boedha zijne aanhangers beloofde eeuwig vleesch te mogen
eten en meedrinken na den dood. Maar is er kwestie van katholiek
kristendom, dan kan men dergelijke dwaasheden gerust zeggen,
toch blijft men een wetenschappelijk man! En de protestanten,
die zulks vernemen, danken God dat zij niet zijn zooals die katholieken, die priesters, die Paus, heel die katholieke orde!
Paul Bourget : Den forhaanede, een kort verhaal van dien
Franschen schrijver in Deensche vertaling. — J. B. Lohmann :
Har Jesus lanen tart it Aar, nieuwe bijdrage tot de studie van den
duurtijd van Jesus' openbaar leven. — Litteratur og teater :
Eene breedvoerige bespreking door F. Ronge van Pastor
Fjord's merkwaardig boek : Hvad er den evgl.-luth. Folkekirke ;
eene id. door Ludvig Gunther over Julekerten 1904, 4e Aargang,
redigeret af R. Jahn Nielsen. — Verder spreekt R. Jahn Nielsen
over Laurids Bruuns' boek Absalons Saga, waarvan nu liet
tweede deel is verschenen, en over een boek van Jakob Knudsen over de H. Maagd, waartegen onder katholiek opzicht niet
veel is tegen in te brengen, maar zooveel te meer onder opzicht
van vorm. De schrijver kan geen verzen maken. — Oskar
Andersen spreekt over professor Nyblom's Zweedsche vertaling
van Mistral's Mirèio, een uitstekend werk, over een paar opvoeringen in den schouwburg, de vertaling van een werk van
Kipling en een nieuw boek van Carl Dongaard.
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EDWARD VAN EVEN.
Den rrn Februari laatst
stierf te Leuven, op vier-en- tachtigjarigen leeftijd,-ledn
een lid van den opstelraad van dit tijdschrift, Edward Van
Even, archivaris zijner geboortestad, lid der Kon. Akademie van wetenschappen en letteren, lid der Kon. Vlaamsche Akademie, enz.
Tot eenige dagen vóór zijnen dood ontmoette men
dagelijks den kloeken ouderling in de straten van Leuven,
toen hij, van zijn huis, gelegen in cle straat die zijn naam
draagt, naar het stedelijk Archief van het vijftiend eeuw
stadhuis ging, of toen hij van het Archief, van zijn-sche
Archief, naar huis terugkwam. Sedert twee-en-vijftig jaren
sleet hij dagelijks zijne beste uren te midden de perkamenten en oude rekeningen van het Leuven van weleer.
En toen hij op het stadhuis zijne dagelijksche taak had
afgelegd trok hij terug, met een stap die op het laatst wat
wankelbaar werd,naar zijne oude woning,achter een dikken
muur weggestoken, waar zijne twee tachtigjarige zusters
hem verwachtten. En daar sleet hij de andere helft van
zijne dagen, te midden andere overblijfsels van vervlogen
tijden : een borstbeeld en schilderijen van Verhaghen
«welke zijne ouders, zegde hij, zoowel gekend hadden»,
oude beelden, oude kassen, oude porceleinen en allerlei
herinneringen van de vroegere stad. Met dit alles was Van
Even om zoo te zeggen vereenzelvigd, en menigeen die hem
buiten deze omgeving langs cle straat ontmoette keek ver
naar den patriarch die aan een vroeger geslacht-wonderp
toehoorde, en dikwijls zag men kleine straatjongens ver
blijven staan als zij den langen stokouden grijsaard-basd
zagen voorbij trekken.
Dit uiterlijk van persoon en levenswandel, dit was de
man zelf. Van Even was met hert en ziel aan het verledene
van zijne geboortestad verkleefd en dit verleden vervult
zijn gansche leven.
Hij was geboren in 1821 en werd in 1846 hulpbibliothekaris der katholieke Hoogeschool. Zoo kwam hij in
betrekking met Mgr. de Ram, eersten rektor en Mgr. Malou bibliothekaris. In 1853 werd hij tot archivaris der stad
benoemd en sedert dien bijzonder was de geschiedenis
van Leuven de bekommernis van zijn leven en werd ze
om zoo te zeggen zijn eigendom. Toen hij aan het bestuur
van het Archief kwam, heerschte daar eene volkomene
wanorde : belangrijke stukken lagen verwaarloosd en ver-
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loren te midden hoopen papier, zelfs tot in de hoeken der zolders. Door onverpoosd werken schiep Van Even licht in dezen
chaos : de oude dokumenten en registers zijn nu zooniet voor
ieder toegankelijk, dan toch gerangschikt en ingebonden, en het
beste dat zij bevatten heeft de geleerde archivaris in zijne schriften verwerkt. Zoo verwierf hij eene eervolle plaats nevens de
voornaamste geschiedschrijvers van Leuven : Divaeus, Molanus.
Justus Lipsius, Willem Boonen wiens uitgestrekte Geschiedenis
van Leuven hij in 1861 uitgaf. Na al die roemvolle schrijvers wist
hij uit rekeningen der stad, dit is uit dokumenten die zijne voor
hadden verwaarloosd, eene gansch nieuwe geschiedenis-ganers
op te bouwen. Deze ligt verspreid in zijne menigvuldige kleine
schriften, en hij zelf heeft ze ook samengevat in zijn meesterwerk
Louvain monumental in í86o verschenen en,in 189o-i895,onder den
titel Louvain dans le passé et le present, opnieuw uitgegeven. In dit
werk,zoowel als inVanEven's honderdtal kleinere schriften,vindt
men eene mijn inlichtingen over lovensche instellingen en gebruiken, over de oude Hoogeschool, lovensche kloosters en
geestelijke gemeenten, over de abdij van 't Park, die hij zoo lief
had en op wiens gewijde grond zijne stoffelijke overblijfsels nu
rusten, over oude gebouwen en kunstwerken zijner geboortestad,
over geleerden, kunstenaars en allerlei vermaarde mannen van
Leuven.
Op kunstgebied bijzonder zijn Van Even's werken van
waarde ; verre buiten zijne geboortestad verwekten zij belang
rekeningen der stad onthulden voor hem menig-steling.D
raadsel der kunstgeschiedenis en met hunne hulp kon hij de
kennis van het monumentaal Leuven vernieuwen, zoo niet
zelf scheppen. Talrijk zijn de vroegere kunstenaars die hij
beter deed kennen of zelfs \vier bestaan hij ontdekte : onder de
bouwkundigen Sulpitius van der Vorst, bouwmeester van Sint
Pieter en Mattheus (Ie Layens, dien wij het stadhuis en het tabernakel van Sint Pieter verschuldigd zijn. In de beeldhouwers
Gabriel van den Bruyne, Jan Bormans, Mattheus de Wayer en
Alexander van Papenhoven erkende hij de meesters der heerlijkste kunstwerken zijner geboortestad. Maar 't waren bijzonder
de meesterstukken der schilderkunst van lovenschen oorsprong
die hij liefkoosde. Rogier van der Weyden, Dirk Bouts, Quinten
Metsijs zijn aan zijne opzoekingen veel verschuldigd. Zoodanig
schonk hij hun zijne bewondering dat voor hem die groote kunstenaars. van het oude Leuven zelf onafscheidbaar bleven. De
titel zelf van zijn werk L'ancienne école de peinture de Louvain
(1870) toont ons hoe die be wondering zijne opvatting doordrong.
Tot op het laatste was hem kunstgevoel en geestdrift voor
zijne groote schilders bijgebleven. Onlangs nog gaf het nieuwe
weekblad Stemmen onzer eeuw zijne jongste studie over Bouts.
Zeker zou men soms in zijne geschiedenis van Leuven en in
zijne kunststudien eene broedere en nauwkeuriger opvatting
begeeren. Maar de menigvuldige feiten die hij wist vast te stellen zijn voldoende om zijnen naam voor altijd in eer te behouden
als geschiedkundige der stad Leuven en der Vlaamsche kunst.
R. MAERE.
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Toenadering. Heer Alph. Laudy in Stemmen onzer Eeuw,
Amsterdam, i4 -i -o5, schrijft onder dien titel een hoofdartikel
waaruit wij het vlg. knippen : «'t Verguldsel is alvast van het
» feest (ons 75-verjaringsfeest) af. In een rond schrijven, stout
» maar sluitend van logica, hebben de Vlaamsche vereenigingen
» bij voorbaat haar instemming aan het vreugdebetoon ontzegd.
» En ieder Vlaming, die nog niet zoover van zijn ras veraardde, dat hij
» voor een gedachtenisviering van dergelijke twijfelachtige beteekenis iets
» kan gevoelen, zal zich zeker aansluiten bij dit voorgenomen jrotest des
» zwijgens. »
— Heer Laudy zal het protest van den Vlaamschen Volksraad
gelezen hebben; doch als hij meent, dat de katholieke Vlaamsche
bevolking zich daar naar schikken zal, is hij deerlijk mis. Zeker
kon, in opzichte onzer taal, het landsbestuur beter handelen;
doch buiten de taalbelangen beschouwen wij, katholieken, ook
menig ander belang, en eerst vooral de belangen van den godsdienst... Noord -Nederland heeft niets dan zijne stijfhoofdigheid,
zijne kortzichtigheid van í83o, om geen straffer woorden te
gebruiken, niets dan zijne eigen schuld te betreuren.
't Is echter hier de plaats niet om daarover uit te weiden.
Doch al zooinin de Fransche Republikein in r8g8 recht of
reden had om zich aan onze « Boerenkrijgsfeesten » te ergeren,
heeft de Hollander het recht ons bij den 75n verjaardag onzer
onafhankelijkheid de les te spellen Wij, katholieke Belgen,
bemoeien ons geenszins met zijne nationale verjaardagen : hij late
ons dus ook in vreê, en blaze hier den twist niet aan. De omwenteling van 't jaar '3o is een feit, dat niet meer te herstellen
valt. Wij kunnen over liet misverstand der toenmalige Hol
spijt hebben; doch die spijt moet onderdoen-landschergi
voor al de weldaden, die wij sedert dien tijd den Hemel moeten
dank weten. België en Nederland kunnen twee zuster - natiën
zijn, doch ieder koke haar potje naar believen. Een rechtgeaard
Nederlander zal ons dit niet ten kwade duiden. J. v. 0.

Het studiewerk van F. Van Duyse.
Het oude Nederlandsche lied is aan de

26e aflevering. Deze
wordt bijna gansch ingenomen door eene studie over het
Wilhelmus van Nassouwe. — Voorts komen Als men een duysent

vijjhonderf jaer, Hoe groot, 8 Heer, en hoe vervaerlic, Als men schreef
duysent vijfhondert.
In den brief van G. Gezelle aan P. Alberdingk Thym, overgedrukt in de laatste aflevering, staat gedrukt dat de taal is een
lingua Toscana in bona Romana; 't moet natuurlijk zijn in bocca
Romana.

~ NOORD - NEDERLANDSCHE WERKEN ^c
Nieuw verschenen Boeken (i).

Pax, Beknopte verklaring der feesten in de Roomsch Kath.
kerk. Leesboek voor R. K. scholen en huisgezinnen. 2e, herz.
druk. Amst., F. H. J. Bekker. (gi en 2). post 8 0 . f o.3o; geb. f 2.5o
Asser (C.), Handleiding tot de beoefening van het Neder
burgerlijk recht. II. 4e druk, bewerkt door Paul Schol--landsch
ten. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. (12 en 448). gr. 8°. f 5.25 ;
geb. f 6.5o
Jaarboek voor het assurantie- en credietwezen. Samengesteld door Wm. de Bruyn en N. Fok. 2e jaarg. igo5. Rotterdam,
Weekbl. « De Voorzorg». (r66). sm. 8°. f i.5o ; bij inteek. f 1.25
Schermer (J. P. W.), Ontwerpen van notariëele akten. 3e
druk. Volgens de aanteekeningen en mededeeling van rechtspraak en literatuur bewerkt en aangevuld door A. Moll en
J. G. Veenenbos. Dl. II, afl. g; dl. III, afl. 3. Arnhem, S. Gouda
Quint. (II. 769-874 en 6; IIL 193-288). gr. 80. Per vel f 0.20; Dl.
II cplt. f ii.—; geb. f 15.7 5
Snijder van Wissenkerke (F. W. J. G.). De drankwet 59o4
toegelicht uit hare geschiedenis en uit de administratieve en
rechterlijke beslissingen. 4e, herz. druk van « De drankwet »,
uitgeg. met machtiging van Z. E. den Minister van justitie. 2e
stuk. Gouda, G. B. van Goor Zonen. (S en 49-184). gr. 8 0 .
compl. f 1.90; geb. f 2.25.
Wet tot regeling der jacht en visscherij van den 13en Juni
1857 (Stbl. No 87), zooals die gewijzigd is bij latere wetten; met
aanteekeningen, bevattende de jurisprudentie tot den laatsten
tijd door S. Gratalna Hzn.. 3e, herz. en veel verm. druk. 5e stuk.
Schoonh., S. & W. N. van Nooten (961-iogg). gr. 8 0 . f 1 . — ;
compl. f zo. —; geb. in band f ir. —
Zeeman (C. F.), Een en ander over de Duitsche koloniale
politiek en over 'Ie bezittingen van het Duitsche rijk buiten
Europa, bizonderlijk die in Melanesië en Micronesië, bijeengebracht. Amst., J. H. de Bussy. (4 en 142) gr. 8°. f r.5o
(i) Deze lijst dient niet tot aanbeveling. Wij nemen er alle werken in op die voor
onze lezers van belang kunnen zijn. jx = 2.10 fr.

Harterink (F. J.) en H. G. Rutgers, Handboek voor het
expeditiewezen. Algemeene handleiding voor den Nederlandschen in -, uit- en doorvoerhandel, ten dienste.van im- en exporteurs, expediteurs, fabrikanten, handelsscholen en handelsbedienden. Rott. Nijgh & van Ditmar. (io en 387). gr. 8°. f 3.90
Mulder Hzn (S.), Handleiding ten behoeve van handelaren
in boter en directeuren van zuivelfabrieken. Harlingen, A. Land
Ezn. (4 en 37i. kl. 8 °. gekart. fr.—

Verslagen omtrent 's rijks oude archieven. XXVI. 59o3.
s-Gravenh., [Mart. Nijhoff]. (4 en 604). gr. 8°. f 4.50.
Lichtenbelt (A. D. F. W.), Het scheepstoomwerktuig. Een
handboek, hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het staats-examen voor machinist ter koopvaardij.
Rott, Nijgh & van Ditmar. gr. 8°.
III. A. Hulp- en bijwerktuigen. 2e, verm. druk. (52 en 313
m. 214 fig. in den tekst en op 22 pltn., en atlas van 3r pltn.)
1 5.90; geb. f 6.5o.

Vos (M. de), Leerboek der lagere geodesie. Gron., J. B.
Wolters. (12 en 494 in 196 fig.). gr. 8°. geb. f 8.5o.
Biegel (S.), Handleiding der gezondheidsleer, in verband
met de Nederlandsche wetgeving. 2e druk. Gorinchem. J.
Noorduyn & Zoon. (8, 3g6 en 7. 2 pltn. en fig.). post 8°.f 1.5o ;
geb. f r.80.
Annuarium der Roomsch- Katholieke studenten in Nederland,
a. d. 59o4-o5. Leiden, G. F. Théonville. (io en 407, m. i portr.
en 2 pltn.). post 8°.f 1.75; geb. f 2.25.
Dijsselhof (G. W.), C. A. Lion Cachet en T. Nieuwenhuis,
Kunstnijverheid. Ontwerpen, uitgevoerd in de werkplaats van
E. J. van Wisselingh & Co. Amst., E. J. van Wisselingh & Co.
(Scheltema & Holkema's Boekhandel). (20 pltn. in lichtdr. m. 7
blz. tekst). gr. a°• f 3.go.
Eeghen (P. van), Het werk van Jan en Caper Luyken. Met
medewerking van J. Ph. van der Kellen. Met 56 platen. 2 dln.
Amst., Fred. Muller & Co, ;4, 58, 926 en 5), roy. 8°. f20.—.
Stuers (Victor de), ((De Nederlander » over Museumbeheer.
's-Gravenh., W. P. van Stockum & Zoon. (22). gr. 8°.f o.35.

Veenstra Nzn. (0. D.) en J. H. Schulp, Bouwconstructies.
Handboek voor bouwkundige opzichters en teekenaars, uitvoerders en a. s. architecten, tevens ten dienste van het technisch
onderwijs en voor de zelfstudie. Afl. i. Amst„ Wed. J. Ahrend
& Zoon. (i6, m. pit. i-6). fol. Compl. in io afl. af 2.—.
Kiliaan (H. N.), Madoereesch-Nederlandsch woordenboek.
(Uitgeg. met ondersteuning van het ministerie van koloniën).
Dl. II. Leiden, Boekhandel en Drukkerij v.h. E. J. Brill. (4 en
3841 4°.f 7.50.
Hagen (L.), Petrus en Nero. Geschiedhundig verhaal. Amst.
J S. de Haas. (8 en 175, m. afb., 2 krtn. en 3 pltn.) gr. 8°.f2,25.
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4 PROSPER VAN LANGENDONCK As
Tot de kunstontwikkeling van zijn volk meewerken, het
leiden tot eigen zelfstandig schoon, is een edel werk, is een
vaderlandsch werk.
Hiertoeben de jongere Viaamsche schrijvers ruim-

schoots bijgedragen.
I)e geachte lezers van Dietsrhe Warande ea Belfortwensch
ik heden in de volgende bladzijden in kennis te brengen met
den arbeid van een hunner, aan wiens fiere. bescheidenheid
het wellicht alleen is te wijten, dat niet veel meer dan soms
zijn naam tot hen is gekomen — ik bedoel Prosper Van

Langendonck.
Eens te meer zijnde Noord - Nederlanders de eersten geweest om hem hoog te schatten en de critiek van een Albert
Verwey, een L. Simons, een van Nouhuvs, een Maria
Viola, een Linnebank, een van Bali en zooveel anderen
vergoedden ruimschoots wat hem in België aan lof werd
onthouden. Want hier te onzent werd hij enkel gewaardeerd door Alfred Hegenscheidt, Victor de Meyere en
Fernand Toussaint.
Op dezen niet genoeg bekenden, niet genoeg gewaar
mag men gerust toepassen wat hij zelf schreef-der:nma
over Prudens Van Duyse : « dat hij al wat schcon, waar en
edel is omvatte in zijne brcede liefde n. Hij is een oprecht
en eerlijk schrijver, die de verbeelding nooit bemorst met
eigen of anderer drab of droesem; een ziener, die de natuur
opneemt in zijn kunstenaarsziel en ze herscheppen kan in
verzen o elke den stempel dragen van zijn fijne, diepe en
sterke persoonlijkheid.
Van Langendonck werd te Brussel geboren in het jaar
1862, doch op liet Brabantsch plattenland grootgebracht.
In stillen eenvoud ging steeds zijn leven heen.
Eerst was hij beambte aan het Ministerie van Justitie en
thans is hij als vertaler gehecht aan de Vlaamsche diensten
20
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der Kamers, waar zijn grondige taalkennis, zijn veelzijdige
bevoegdheid, zijn sterk begripsvermogen op hoogen prijs
worden gesteld.
Zijn vrije tijd was steeds aan de vervlaamsching, aan
van zijn volk gewijd.
heropbeuring
de
Van Langendonck is tevens criticus en dichter.
In de critiek en door zijn persoonlijken invloed vooral,
bewees hij dezen grooten dienst aan de Vlaamsche literatuur, dat hij de jonge letterkundigen, die gingen verdwalen
in zouteloos parnassianisme, overdreven individualisme, en
naaping van alle vreemde i: ismen », terug op den goeden
nationalen weg bracht en hen wees op de kunst van Guido
Gezelle, Hugo Verriest en Albrecht Rodenbach.
« Hij was — en dat is schier ongeweten, — de eerste van
» al om aan de jongeren over Gezelle te spreken en dezen naar
» waarde te doen schatten. Hij was tevens ook, voor velen, een
» meester. Immer beminde hij de jongere dichters. Minder mis
dan iemand anders, kan ik vergeten, met welke liefde-»schien
» hij allen tot zich trok! Voor velen was hij een opvoeder.
» Enkele dichters, die op de keper beschouwd, de beste van
» Vlaanderen blijven, hielp hij vormen door zijn verheven
» gedachten over poëzie en kunst. » ( i)
Na langen tijd medewerker te zijn geweest aan de

Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, stichtte hij met A. Ver
Bom en Cyriel Buysse het tijdschrift Van-meyln,Ed
Nu en Straks, dat voor elke kunstopvatting open stond en
waarin hij op merkwaardige wijze, met Hugo Verriest en
Stijn Streuvels, als criticus en dichter, de katholieke opvatting vertegenwoordigde.
Spreken wij eerst over zijn medewerking aan de Dicht
Kunstkalle waarin in 1888 zijn eerste prozastuk De Vlaam--en
sche Parnassus verscheen (2).

Dr Max Rooses had in het Nederlandsch Museum de
jongste richting in onze poëzie aangevallen, waarop de heer
Pol de Mont in zijn artikel Pro domo had geantwoord, de
parnassiaansche theoriën stellende tegenover de verouderde
(i) Victor de Meyere in Nieuwe Arbeid. Vierde jaargang
alley. g, bl. 424.
(z) Dicht- en Kunsthalte, io jg., 12 afl. bl. 564-574.
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opvatting van den heer Rooses. Toen mengde Van Langendonck zich in den strijd, verbreedde en verdiepte het
debat en schetste op zeer heldere wijze de rol van gedachte,
gevoel en verbeelding in de poëzie alsmede den toestand
onzer vroegere literatuur.

In dit artikel hoort men reeds een voorklank der snedige en doorslaande taal, die een vijftal jaren later zou gevoerd worden in Van Nu en Straks. Luistert :
Altijd dezelfde onderwerpen, dezelfde uitdrukkingen,
dezelfde vormen ! Als er maar een vers luid bulderde en de
vuisten balde, dan waande men zich een Lord Byron of een
Schiller. Om oorspronkelijkheid in de gedachte, om juistheid,
gevatheid, harmonie, schilderachtigheid in den vorm, was het,
op kleine uitzonderingen na, niet te doen. Breydel stroopte
de mouwen op. De Coninck redevoerde, de Vlaamsche Leeuw
spande zijne klauwen, beekjes kabbelden, boeren vrijden, en dat
was voldoende. Buiten dat, boven dat, dieper dan dat, lag
er niets meer. Gedachten en verbeelding bestonden in het
nazingen van anderen ; het gevoel was oppervlakkig en uitte
zich steeds in dezelfde klagende strofen. . . . . . . . .

» Als algemeene indruk : hoe povertjes, hoe sukkelachtig,
hoe weinig artistiek in vergelijking met de poëzie der andere
volkeren !
Is het op die werken steunende, dat wij tot onze medeburgers zullen zeggen, dat wij der wereld zullen toeroepen : onze
taal heeft recht en reden van bestaan, want zij leeft in een rijke
letterkunde ! Och arme ! In onze letterkunde leeft zij niet; — zij
teert er in uit.
» Als slotsom: wat hebben onze « ouden » ons dus overgelaten ? — Armoede in de dichterlijke opvatting, armoede in
de taal!
De Fransche schrijvers, met hunne arme taal, zeggen wat
zij willen ; in onze taal, voor oneindige ontwikkeling vatbaar,
kunnen wij slechts met moeite de minste schakeering weergeven;
zij is een vruchtbare akker, die braak ligt ; zij moet doorwerkt,
doorploegd, doorkneed worden; zij moet de meest verfijnde en
intieme gevoelens en gewaarwordingen leeren vertolken ». (i)

Ir) Dick/- en Kunstkalle. De V1. Parnassus zo jaarg.
bl. 572-573.
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Men ziet het, reeds hier werd een nieuwe gezichteinder
afgebakend voor de jongere geslachten en niet zijn minste
titel op dezer dankbaarheid zal het wezen, dat hij krachtig
medehielp om onze letterkunde een nieuwe, breede baan op
te sturen waar rijpe vruchten hangen aan de wiegende
boo men.
Hieruit leide men echter niet af, dat hij een brutaal
verguizer was van de werken der ouderen : als hadde hij in
hun tijd, in hun midden geleefd, kon hij zoowel dezer poëzie
medevoelen als hij het voorgevoel had van de kunst der toekomst.Dit bewijst onder andere zijn studie (i) over Prudens
van Duyse, een warm pleidooi voor den niet genoeg gewaardeerden dichter, dien hij, om zoo te zeggen, uit de mis
vergetelheid ophief om hem, met dichterlijke-kenigd
piëteit, op een verheven voetstuk te plaatsen.
Door deze studie, evenals in de andere steeds diep
artikelen (2), welke hij in voormeld tijdschrift le--gande
verde, gaat een breede, frissche, milde adem.
Zijn bedoeling is steeds de zedelijke verheffing van het
volk, het louteren van zijn smaak. Immer is hij er op uit,
zonder de minste eenzijdigheid nochtans, onze dichters en
schrijvers, zoo in de opvatting als in den kunstvorm, het
hoogste doel voor te houden.
Zijn stem klinkt overtuigend, bemoedigend, doch ook
scherp en wrekend soms, wanneer het er bij voorbeeld op
aankomt het werk van Hector Planquaert : De dood van
Karel den Goede tegen bevooroordeelde critiek te verdedigen.
Zijn artikel over dit drama levert liet bewijs van zijn breede,
zuivere en echt humane opvatting van het tooneel. (3)
Met Van Nu en Straks begint een nieuw tijdperk in Van
Langendonck's letterkundige loopbaan. Na grondige studie
van Nederlands literair verleden, dat in hem als 't ware
(i)

Dicht- en Kunstkalle 1890, bl. 4o, 83.

Eene poging op het gebied van den modernen historischen roman, Segher Janssone, door Frans Van Cuycic. NedevIandsche Dicht- en Kunsthalte. n) De Kemj5ische Hart van L. Mercelis, bl. 237. c) De gedichten van A. Samven, 1890-1891. bl. 33.
(3) Een Vlaamsch treurspel in verzen, door H. Planquaert.
(2) A)

Dicht- en Keus/halte iS8g-i8go, bl. 3o8-335.
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leeft en roert, na de studie van de letterkunde in het buitenland, geheel en gansch op de hoogte van de moderne kunst
dien tijd, acht hij het oogenblik gekomen om-bewginva
nu eens voor goed de « steenen gedachten », zooals Hugo
Verriest die noemt, te helpen breken.
In de eerste reeks van dit tijdschrift verscheen zijn
artikel De Herleving der Vlaamsche oëzie (i) waarvan het historisch gedeelte onafgewerkt bleef, doch waarvan zijn historische inleiding op de Vlaamsche Oogst als de voltooiïng kan
gelden (2).
Hier staat hij, nu veel zijdigontwikkeld en gerijpt, in de
volle kracht der jaren, goed wetend wat hij wil en wat hij
kan, met een volledige, doorleefde en doorvoelde opvatting
van kunst en leven. En reeds bij den aanvang van dit artikel
voelt men hoe diep en breed hij beide inziet in hunne veelzijdigheid, hunne eenheid, hunnen samenhang.
Elf jaar later mocht dan ook de heer J. N. van Hall
Directeur van het voornaamste Hollandsch tijdschrift : De
Gids, in volle waarheid getuigen :
« Hoe ernstig zij hun taak opvatten, welk een diep besef zij
hadden van hetgeen zij wilden bereiken, maar tevens van hun
tekortkomingen; hoe zij, uitgaande om een nieuwe wereld te
veroveren en nieuwe schoonheden te scheppen, tegelijk de
verdiensten erkenden van vorige geslachten, die in een andere
wereld op hunne wijs schoonheid gezocht hadden, dat getuigt
de inleiding die Prosper Van Langendonck aan de bloemlezing
Vlaamsche Oogst laat voorafgaan. » (3)
Bij den aanhef van voormeld artikel Herleving der
Vlaarnschejboëzie klinkt het reeds :
« Dit artikel zal geen stortvloed zijn van vermaledijdingen,
noch een uitpersing van venijn over de geslachten die ons zijn
voorgegaan. Retrospectieve onrechtvaardigheid is bijna even
slecht als stelselmatige miskenning van wat in wording is. Wien
(r) Van Nu en Straks nr VI-VII en VIII.
(2) De Vlaannsche Oogst, door Ad. Herkenrath, met voorwoord
van A. Vermeylen en een historische inleiding door Prosper
Van Langendonk. Amsterdam, Van Looy 19o4.
(3) De Gids. December-aflev. 1904.
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moed of macht ontbreekt om de kunst eener weggezonken of
eener opkomende generatie te hervoelen of meê te voelen, valt
minachtend of spottend gebabbel al te licht, om niet kleingeestig
te wezen.
« Voelen moet men kunnen en inzien de voel- en denkkracht die werd opgelost in de banaal geworden woorden, de
verdorde symbolen, vroeger eens bloeiend in de glorie hunner
jonge schoonheid ; eene letterkunde hervoelen van haren oor
af, door hare geleidelijke en schier noodzakelijke ontwik--sprong
keling en voortschakeling heen, en dat niet alleen zien en voelen
als een eenzijdig « puur artiest » maar als een mensch, mensch
genoeg om met den minste zijner medemenschen te kunnen
meevoelen en denken, en den harteklop te kunnen waarnemen
van een volk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
((Een groote kunst valt zoo niet op eens uit de lucht; men
heeft ze niet voor 't grijpen. De kunst groeit met het leven,
waaruit zij kracht put, al ware 't dan ook terugwerkende kracht.
Kunst is vorm ; kunst is vorm van leven ; een door levenssap
gevoede, plant, die reeds schoon kan zijn in haar eigenaardigen,
weelderigen, sierlijken of evenredigen wasdom en waarvan het
volstrekt schoone de bloem is ; de bloem bestaat bijna nooit
zonder den stam en nooit zonder den wortel die in 't leven
dringt. »
Van dit artikel zouden wij graag alles aanhalen. Men
weet niet wat men daarin het meest moet bewonderen: of
de warme, intense, forsche en toch zachtklinkende taal of de
kracht, de juistheid, den omvang der gedachte.
Het bevat de breed menschelijke synthesis van een ongemeen veelzijdig gemoedsleven, dat zich hier beknopt,
bondig, volledig uitstort in een springlevende en toch
nauwkeurige taal, in haar stipten eenvoud innerlijk brandend van den gloed eener buitengewoon vurige menschenziel.
Hoort zijn grootsche en edele opvatting van den dichter:
« De bron van alle kunst is toch de mensch, met zijne
eeuwige gevoelens, driften, verzuchtingen, de immer strijdende
en toch gezellige, beminnende mensch, die schept uit liefde,
geniet in 't scheppen en zich bemint en bewondert in 't eigen
maaksel; de mensch bezield roet algemeene sympathie,

die al 't geschapene aan de wijde borst wou prangen,
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en haten kan met al den gloed van zijn teleurgestelde liefde ;
die hoogst en volledigst verpersoonlijkt is in den Dichter, den
grooten intuïtieve.
« Deze voelt immers dieper, fijner, sterker de betrekkingen
die 't stoffelijke en 't ideeële zijn doorkruisen en onderling
verbinden, in hem samenloopen en met maat, gewicht, getal
gerythmeerd worden in de eenheid zijner sensitieve en intellectueele ziel. In hein weerspiegelt zich de schepping zoo wonderbaar en leeft er met zoo innige pracht, dat zijn wezen als
wegsmelt in haar glorie en hij soms aan 't droomen gaat, dat zij
al God is en hij een deel der Godheid ; of in 't hoog bewustzijn
zijner persoonlijkheid zich inbeeldt den schepper,den bezieler,den
toonaangever te zijn der eindelooze harmonie van het Al. Maar
zijn rusteloos streven naar verder, naar schoonheid, waarheid,
geluk, naar 't mysterie, 't onbereikbaar absolute, is 't begin der
door hem zoo onuitsprekelijk schoon gevoelde relatie — in hem
schoonste aller rythmeeringen — die van hem uitgaat naar 't
volstrekt ware, goede, schoone, naar God. »
De lezer zal bemerken dat hier de eeuwige strijd der
gedachten wordt aangeroerd die zich oplost in den triomf
der katholieke waarheid. En een bladzijde verder, hoe helder doorschouwt hij den geestesgroei van den dichter in
zijn samenhang met het Leven, de Taal, de Kunst:
« Elk individu streeft, bewust of onbewust, naar 't volledig,
alzijdig mensch -zijn, samenvatting der algemeene waarheid,
waarvan de mensch, in zijn hoofdbegrip, de weerspiegeling is.
Doch de wezenlijk sterke geest, de denker, de ziener gaat zijn
eigen gang, door eigen denk- en voelkracht. Is hij dichter, dan
leeft dat strijden met rijzen en dalen in 't innerlijke woord ; is
die dichter kunstenaar, dan zet hij dat vast in 't uiterlijke woord,
de taal oplossing van alle grondbegrippen, door hare eigenaar
woordvorming, hare idiolismen, haren zinsbouw, bedding-dige
van den gedachtengang en de eigenaardige vermogens van zijn
ras ; de taal, waardoor zijn persoonlijk gevoels- of geestesleven
eene bijzondere strooming of wieling heendrijft, weldra opgelost
in breeder of enger golving, naar den aard der gelijkloopende
strooming in 't gemoeds- en geestesleven van zijn volk.
» Ik zeg, de sterke geest gaat zijn eigen gang. De zwakke
begint met het opdienen van aangeleerde algemeenheden en
aphorismen, gemeengoed van 't menschdom, het nazeggen van
woorden, waarvan hij den diepen zin niet vat, het valsch nazingen van melodieën. Den wezenlijken dichter schijnt niets waar,
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niets zijn eigen goed, zoolang hij 't niet heeft kunnen voelen,
waarnemen en laten vergroeien tot zijn merg en been; zoolang
hij 't verband niet heeft gevoeld tusschen de dingen, en doorvoeld zijne betrekking tot de algemeene waarheid. Hoe meer en
dieper betrekkingen hij doorleeft, des te meer leeft hij op in de
gezamenlijken eenheid, des te vollediger wordt hij mensch ; zijn
werk geeft meer en meer van het menschelijke weer en wordt
algemeen : classiek. » ( i)
Zijn persoonlijk inzicht in de geschiedenis onzer letterkunde met haar verschillende stroomingen en haar noodzakelijke voortschakeling in de toekomst — op bl. 32 en 33 in
enkele regelen aangeduid en later meer bepaald en omstandig omschreven in zijn inleiding op Vlaanische Oogst, —
kortom hoe hij het verleden inzag, hoe hij het heden voelde,
wat voor de toekomst zijn wensch was en zijn wil, is thans
werkelijkheid, is de aangenomen waarheid, is de litteraire
geschiedenis geworden. Wat hij dan nog verder verhoopte,
hoort liever : — schoon 's zijn droom! Zal die eens waarheid worden?
« Vlaamsch- België ondergaat de algemeene evolutie. Het
nationaal leven wordt omgeroerd tot op Glen bodem ; de natie
« werpt zich om », ook op sociaal en politiek gebied ; de tot
heden bestaande orde van gedachten verbrokkelt en zinkt weg
in het verleden ; dieper, breeder, en hooger betrekkingen worden saamgeknoopt. De strooming zwelt van al de zoolang bedwongen levenskracht; zij stijgt naar de oppervlakte, in breeder
en breeder golving ; maar in dit land van kunst en poëzie blijft
iets achteruit : de poëzie zelve. Ook zij moet opgaan in dat
breeder leven en de baan voorbereiden voor den lang verwachten
grooten Dichten, die nakend is — wij voelen 't ! - die zal optreden met den forsch-dreunenden voetstap van den jongen God
er, alles zal zeggen als of het nog niet gezegd ware. Want hij
zal gansch het leven herscheppen en, bezield door den machtigen hartstocht en het jeugdig gevoel van zijn ras, gedragen op
heel het verleden, naar het toppunt stijgen van 't menschdom,
al de schijnbaar verwikkelde draden samenvatten tot de groote
synthesis, die het leven zal zijn der toekomst, en over de hooge
wateren heendrijven, de volle kracht van zijn groot geloof en
van zijn groote liefde.
(i)

De Herleving der Vlaainsche poëzie, bl.
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» En die synthesis zal christen zijn ; het Christendom in
zijn zuiveren vorm: het Catholicisme, is breed genoeg om ieder
persoonlijk streven te omvatten en staat nog en zal immer
staan aan het toppunt van alle leven. » ( i)
Ik vraag het u in gemoede, waarde lezer, had ooit, vóor
dien tijd, zulke taal in onze Vlaamsche letteren weerklonken?
Door om 't even welken schrijver waren de grondbegrippen van kunst en leven zoo rechtstreeks aangeroerd geworden? Hoe gespierd die stijl, waar krachtig bloed door
heenstroomt ! Aan den toon alleen voelt men onmiddellijk
dat hier een nieuw tijdperk wordt ingeluid, dat onze letterkunde zich uit het provincialisme loswentelt, dat een geestesbeweging op weg is, beantwoordend aan den algemeenen
gedachtengang in Europa.
Die gedachten zullen altijd dezelfde blijven, doch zich
ontwikkelen en door elke nieuwe ervaring van schoonheid
en leven rijker, rijper en vollediger worden. De strekking,
die hij aan de nieuwe kunstbeweging wilde geven, was breed
en gesteund op de ontwikkeling der natie zelve. Zijn grondregel was : wees u zelf, zoek uw schoonheid in u zelven,
vermijd het vreemde, wees man van uw land en van uw ras,
ontwikkel u gelijk de boom, die slechts zijn volle kracht kan
krijgen op den eigen, hem passenden bodem, doch wiens
takken zich kunnen uitbreiden ver over de grenzen van het
eng gebied. Gij zijt gebonden aan 't verleden van uw volk,
gij hangt vast aan zijn letterkunde; gij kunt er niet buiten.
Al wat gij van den vreemde zult navolgen, zal onecht blijken en bij de minste windschudding van den boom vallen
als dorre bladeren en takken.
Kortom, zelfstandigheid was de leuze_
In de critiek heeft hij werkelijk het criterium verplaatst;
vóor hem ging men meestal uit van vooringenomen theoriën
om een werk of een dichter te beoordeelen.
Hij is rechtstreeks teruggekeerd tot de bron der kunst:
den mensch, het menschelijke.
Den onomwonden mensch stelt hij voor in zijn trachten
en zoeken ter bereiking van zijn levensdoel. In een pamflet,

(i)

De Herleving der Vlaainsclae,hoëzie. bl. 33.
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zoo fijn attisch en ironisch als er ooit een te onzent werd
geschreven, zegt hij nogmaals uitdrukkelijk (: dat er een wereld buiten ons is, dat er een objectieve waarheid bestaat,
waarin wij trachten op te leven uit al de krachten onzer
ziel; dat wij behooren tot een vereeniging van eenlingen
die, hoe onderling verscheiden ook, toch met elkander zooveel gemeens hebben, wat gevoel, opvoeding, gevoelens,
hartstochten, indrukken, verzuchtingen betreft. n (i)
Dat is de beknopte en juiste samenvatting der spiritualistische stelling met al haar ruimte, die den eenling toelaat
zich vrij te ontwikkelen en door kracht van eigen voelen en
denken, getoetst aan de lessen des levens en de ervaring der
eeuwen, op te streven naar de waarheid, de christelijke, die
als een gouden koepel welft boven alle menschelijk pogen,
voelen, denken en doen. Uitgaande van dat uiterst menschelijk en toch zuiver katholiek standpunt, ontwierp hij, in
een stevig ineengezet artikel, een beeld van Guido Gezelle,
juister en vollediger dan iemand tot heden had vermocht.
Het is hier wel het geval te zeggen: Geef den waren kunstenaar een onvolledig beeld en hij zal er het ontbrekende naar
waarheid weten bij te werken. Hier werd een dichter door
een dichter gevoeld en beoordeeld.
Het zij mij geoorloofd daaruit een brok aan te halen,
die Van Langendonck's critische werkwijze — strenge logiek
aan diep doordringend gevoel gepaard — helder doet uit
-komen:
« Boog en zweeg hij, de katholieke priester, uit een halvelinge schuw- en schuchterheid voor roem of beruchtheid, een gevoel dat zoo vaak, zelfs bij leeken, is te vinden? Bleek het hem
kiesch, de beelden, die zich in de wonderbare eenheid van zijn
krachtige wezen, in hun volledige en edele menschelijkheid
vormden, onder 't volle daglicht te laten komen? Heeft hij wel
ál zijn lijden, ál zijn haat, ál zijn sympathie uitgedrukt? En de
innerlijke werking en rustelooze gang der alles aanvattende en
omvattende gedachte, ter waarheid gedreven door een onverzettelijken wil, al die zieleroering welke zich oploste in de breedmenschelijke, vaste, volledige, tot in het minste woord zich vertakkende philosophie, die vooral zijn laatste werk dooradert en
(r) Dr. Willem de Vreese. Van Nu en Straks. November 1898.
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verheft, heeft hij die onmiddellijk laten uitslaan in hymne, gebed,
verzuchting of kreet, — of in levende beelden? Wie zal ons zeg
wat daar al door zijn sterke hand werd beteugeld en ter-gen
dood gedoemd, of daar niet wellicht, gedurende die lange dertig
jaar — heel het tijdvak zijner rijpe mannelijkheid —in dien man
een strijd werd gestreden waaruit hij optrad in zoo hoogen zielevrede, — maar door welken zielebrand heen ?
En wanneer men dan nog, in het werk van zijn ouderdom,
opmerkt al clie frischheid en jeugdigheid, fijnheid en teerheid,
breedheid en kracht, al die gaven van verstand, gevoel en ver
dat meesterschap over de rythmische beelding van-belding.
alle bewegingen des gemoeds, heeft men dan niet eenigszins het
recht te denken dat hier, om nog andere redenen dan zijne
ongenade, eene breede en direct-menschelijke productie, als
van een Goethe en een Vondel, werd gesmoord en dat Gezelle
«in andere levensomstandigheden ».... «vechtend en worstelend
in 't gewar des vrijen levens a, met meesterstukken van groote
menschenkunst hadde kunnen vooraankomen in de rei der
eerste dichters van alle tijden?
» Omdat zijn later werk is gedragen op al het onuitgedrukte
van zijn rijpen leeftijd, is het zoo groot en zoo algemeen en
stijgt het tot dat verheven peil van dichterlijke volmaaktheid. » (i)
Uit dat oogpunt schetst hij ons insgelijks nauwkeurig
en fijn den zoo modernen dichter Karel van de Woestyne. (2)
Dergelijke wijze van beoordeelen is de eenige vruchtbare, want vaak veropenbaart zij den schrijver aan zich zelf;
ook zoekt zij onder het werk de deining van innerlijk leven,
die alleen het stellig waardepeil aangeeft van den mensch,
in het echte kunstwerk weerspiegeld.
Ook van dat standpunt moet men uitgaan om Van
Langendonck's eigen dichterlijke gewrochten te waardeeren (3). Indien we zoo breedvoerig handelden over zijn
critisch werk en er zooveel uit aanhaalden, was het vooral
omdat wij reeds den heelen mensch konden uitbeelden met

(i)

Vlaanderen. Februari, 19o3.

(2) Het Vaderhuis van Karel van de Woestyne. Vlaanderen.
December 19o4.
(3) Verzen van Prosper Van Langendonck. Amsterdam,
Versluys, Antwerpen, Nederlandsche boekhandel, igoo, in 180,
iii bladz.
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zijn volledige kunst- en levensopvatting en zijn edel en ver•
heven ideaal. Zijn critiek, zijn kunstideën zijn de vertolking
van een diep gemoedsleven, vol wonderlijke verscheidenheid
en krachtigen samenhang, en dat gemoedsleven zal den ondergrond vormen van zijn poëtisch werk, waarboven men
ook, in zeker opzicht, de verzen van Albrecht Rodenbach
als leuze zou kunnen schrijven :

« Ter waarheid streeft mijn twijfelend gedacht,
Ter waarheid streeft mijn rustelooze ziel.
Dat trachten naar waarheid straalt reeds door in de eerste twee sonnetten van den bundel ,getiteld Waarheid en Ideaal
en gedagteekend 1883. Daar staat hij reeds, de dichter, met
zijn a grenzenloos verlangen », die alles doet schitteren in
het licht zijner jeugdige verbeelding,

« die 't aardsch doortintelt met een goddelijken gloed,
olie al 't geschapene aan de wijde borst wou prangen.... »
maar ook met de bittere bewustheid, dat dit verlangen nooit
op aarde voldoening zal vinden, en met dat gevoel van gelatenheid, waaruit hij dan later weer zal opspringen om
opnieuw ten strijde te stormen ter bereiking van dat ideaal.
Die tocht naar hoogeren vrede, naar de steeds nagejaagde en immer ontwijkende rust in volkomen waarheid en
wisheid, goedheid en liefde, met zijn afwisseling van hoop
en teleurstelling, van vreugde en lijden, in het beurtelings
oprijzen en in zich zelf terugzinken der hakende ziel, die
haar verlangen aan al het menschelijke wil verzadigen, doch
nergens bevrediging vindt, zal, op de keper beschouwd,
schering en inslag uitmaken van zijn werk.
De vleeschelijke liefde met haar sombere ironie, Circé,
de zuivere liefde, die den mensch weder verheft en hem zijn
aangeboren adel terugschenkt,doch door de omstandigheden
zelve onvoldaan moet blijven, Ullima dom, de aanhoudende
poging tot zelfvolmaking, immeraan gedwarsboomd door
de eeuwige menschelijke zwakheid, wat den dichter leidt
tot het wanhopig determinisme van Meteen»sychose; — met
de wederopleving, door het oprecht berouw, in het groot
schouwspel van Golgotha; — de gestadig weer opko--sche
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mende herinnering aan vroegere vreugde, zoo frisch en
jeugdig vertolkt in de zangerige rythmen van Zomernacht,
— waarin wij de eerste maal het motief hooren van :
c< de golvende zangen van 't ruischende koren; »

de opvolging van smart en verpoozing, uitgedrukt in het
fijn ideëel gebeeldhouwd sonnet 'k Heb u in smart gebaard en
toch omvangen met dubble vreugd, enz..., als een zucht uit donkre
diepte geslaakt; — in het lied, Waarom uw blik mijn blik niet
boeit, waarom uw lach mijn lach niet wekt ? en in het stuk Ontwaking, die lente - hymne, met de slotstrophe :
«0 natuur, o moeder! op uwen boezem
wiegt gij liefdrijk uwe vermoeide kinderen,
schenkt hun leven weer en verkwikt hen aan uw
[krachtige borsten ! »
— de goedhartige bemoediging tot den kunstvriend : Naar
't Wonderland, de zeer kenschetsende, pijnlijk grievende
klacht der ontmoediging in 'k Ben vreemd te moede... ; — de
terugblik op den harden levenskamp in Ter levenszee; — de
weer opwekkende slotstrophe van 's Morgens :
« Waak op, mijn ziel! Goud zijpelt langs de kimmen
en doet uw wiek van diamanten glimmen;
de breede lichtstroom voert u op ter waarheid! »
— de menschelijke verzuchting om aan 't pijnlijke leven te
ontsnappen in het stuk Langs Zomervelden, waar nogmaals
het motief van het koren terugkeert, met deze schoone
verzen, vol van den dorst naar 't oneindige :
((Langs zomervelden wil ik zwerven,
oneindig breed als Oceanen,
waar nooit de blauwe sferen tanen,
geen woud begrenst de verre kimmen;
waar, boven 't wereldsch kleine en booze,
de ziel in 't warme licht aan 't klimmen
gansch wegsmelt in het eindelooze.

— en eindelijk het sonnet Mater dolorosa, met de grootsche
voorstelling van de smart der Heilige Maagd onder het
kruis, leiden ons tot het gedicht Naar Linkebeek, in 1891,
waarmede een tweede tijdperk van den dichter begint.
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Op het eerste zicht valt het niet gemakkelijk uit deze
jongelingsverzen een juist afgelijnd beeld op te halen. Wat
vooral treft is de schaarschheid van het voortgebrachte en
men zou zich hier kunnen afvragen, welke bij een blijkbaar
zeer begaafd dichter, zooals door enkele wezenlijk schoone
stukken wordt bewezen, de reden van dat stilzwijgen was.
Was het de strijd voor 't leven, was het een diep ziele leed, dat zooals hij zelf naar aanleiding van Gezelle zegde,
a als een steen op den bodem rust en soms enkele bobbels
laat opwellen?»
Heeft hij misschien in die studie over Gezelle veel van
zijn eigen innerlijk leven weergegeven?
Wat er ook van zij, in die eenige bladzijden bemerkt
men veel verscheidenheid van rythme en toon, een zeer
persoonlijken kijk op de dingen, een diep bewogen gemoedsleven, een in hem levende philosophie, die zich later, in
voller bewustheid, zal ontwikkelen, maar waarvan de kern
reeds in deze eerste verzen besloten ligt : Ontegensprekelijk
is het dat « in andere omstandigheden » ook deze dichter
veel meer zou hebben geleverd, want meestal voelt men in
zijn vers den gedempten toon van een groote kracht, die
zich zelf bedwingt.
Ondanks ieder wedervaren, houdt hij toch altijd het
hoofd gericht naar hooger, nooit verliest hij uit het oog het
te bereiken ideaal. Ook klinkt uit zijn Mater Dolorosa een
groote christelijke hoop :
« Hij boette om de euveldaden aller tijden :
Zijn minste smart heeft U de ziel doorsneden.
Oneindig als zijn God-zijn was zijn lijden;
oneindig kan zich 't moederhart verbreeden,
en sterk om zelfs Gods doodstrijd meê te strijden,
zijt ge als vergodlijkt uit zijn dood getreden. »
Zooals we hierboven schreven, opent het gedicht Naar

Liizkebeek een tweede periode in het leven des dichters.
Verwonderlijk steekt dit af op zijn vroeger werk. 't Is
als ware ineens zijn hart onder een weldoenden adem opengebloeid. Milder klinkt de toon, het vers beweegt zich in
rustiger kracht.
a Dit uitmuntende gedicht, schreef Albert Verwey, is
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meer dan een landschap : een stralen -doorgeurd beeld van
aarde en hemel. » (i) En Alfred Hegenscheidt : « Het brengt
ons op zijn rythmen in de vredige stemming, waar aarde en
ziel elkander ontmoeten en begroeten. » ( 2)
Ziehier dit gedicht, geschreven in een Latijnsche versmaat, door den dichter niet zulke meesterschap behandeld,
dat zij zoo natuurlijk klinkt als het gewoon Vlaamsche vers.
Het metrum plooit zich naar de golvingen van den grond,
toekent al de bewegingen en lijnen van het landschap af;
men hoort er 't graan in ritselen, men neemt er den geur
waar van els en vlier.
NAAR LINKEBEEK
Zomergoud smelt in den kroes der korenzee;
streelensziek ritselt ze om ons, met listig spel,
daar we nu 't kronkelend pad bestijgen,
achtereen, naar de kruin.
Daarbeneên rust, in zijn tent van donker groen,
't koele dal, even ontvlucht, en doet den blik
weiflen in wislend verlangen tusschen
stil genot, steiler vlucht 1
Hooger streeft, nimmervoldaan. het gloeiend hart;
hooger zwoegt, rood van den tocht, de drieste bent.
Hijgend betreen we den rand en drukken
's heuvelvlaks zachten zonk.
Langs der kom mollige bocht verlokt en leidt
ginds de baan, waar, in een wrong van wingerdloof,
loom van de gloeiende zon, de hoeve
sluimert haar zwoelen slaap.
Droomenzwaar slentert de weg, van els en vlier
frisch omgeurd, heen om de woon en — schielijk stom —
zien we, als het land van belofte oneindig,
't vergezicht blauw ontrold.
Veld en wei, heuvel en dal, en vlakte en woud,
immervoort, vloeien ineen met grootschen zwier
golvend tot d'uitersten rand der aarde
door dringt de geest.
(i) Tweemaandelijksch tijdschrift. Januari igoz, bl. 157.
Van Nu en Straps. V jaargang rgor. Nr IV-VI. Alfred
Hegenscheidt. Verzen van Presper Van Langendonck, bl. 262.
(2)
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Ginds, gewis, binnengereisd in 't blauw verschiet,
achter 't warm weemlend gestoei van aarde en lucht,
plukt men, van geurigen twijg, de bloem van
zoete rust, zielevreê.
Wij willen hier niet langer stilstaan bij de schildering
van het landschap, die kan gesmaakt worden zelfs door den
lezer welke er verder niets achter voelen zou; vooral vestigen
wij hierop de aandacht, dat het buitengewoon kenmerkend is
voor zijn gemoedstoestand. En opmerkelijk is het, dat hier
opnieuw, gelijk in vele hoofdmomenten, het motief van het
koren terugkeert.
Uit langdurige vermoeidheid opgestaan, wil de dichter
toch zijn tijd niet slijten in hem wenkende laffe rust. Nimmer voldaan, streeft hooger 't gloeiend hart, geen verpoozing kan hem verleiden, breede gezichteinders lokken hem
verder tot achter 't symbolisch spel van aarde en lucht, het
spel van stof en geest; daar zal alleen hem wachten, in een
ander leven, zoete rust, zielevreê : « Repos ailleurs v.
Men ziet het, de tocht herbegint, de tocht naar het
ideaal, voor hem zwevend als het verleidelijkste vrouwenbeeld, dat zijn verlangen opjaagt tot de uiterste spanning.
Maar nu heeft hij het volle bewustzijn bekomen van het
leven zijner ziel en van zijn groote kunstenaars-kracht, en
niet alleen zal hij dat verlangen trachten te koelen door het
streven naar kennis, naar de daad, maar ook zal hij het belichamen in het lied. Zoo zal hij vreugd of leed niet langer
moeten verkroppen, doch ze aan anderen kunnen mede
-deln.
O 1 heerlijk beeld der ijdle droomen !
'k Wil u doen leven, u doorstroomen,
u sterken met mijn levensgloed :
mijn vleesch zal smelten, 't harte bloeden,
om u te vormen, u te voeden,
mijn eigen kind, mijn vleesch, mijn bloed
En 'k juich, daar de adem mijner longen
uw borst doet golven, — opgedrongen
van al wat mij daarbinnen beeft ;
daar u de bloedstraal van mijn harte
dooradert, — u mijn liefde en smarte
en hooger hoop in de oogen leeft.
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Kom! laat het waas der stille droomes
zachtlokkend om uw teerheid doornen
en treè, hooghartig, 't leven in.
Mijn kind! Geen liefde moet ge er winnen
geen kan u toch, als hij, beminnen,
wiens hart u sprong tot levensbron;
maar, hem begrijpend in uw wezen,
zal m' in uw sprekende oogen lezen
al wat hij-zelf niet zeggen kon... (i)
Den onbedwingbaren mannelijken strijdlust ontlast hij
in het gedicht De Strijd, een opvolging van echte kreten, als
een weerklank van door lijf en ziel gloeiend barbaarsch
atavisme, doch door een krachtigen wil bedwongen en tot
een edel doel geleid. Hij bezingt den « niilderenden » strijd
ten bate van anderen, die het eigen ik doet vergeten en innerlijken vrede brengt.
Nu volgen eenige stukken als Gouden. Vloot, De Torens,
Naglans en Zomeravond waarvan wij het eerste willen aanhalen :
DE GOUDEN VLOOT
Een mode haven laait, in de avondkimmen,
die purpren kust, omschuimd van koperbaren.
Geen blik kan echter langs de zeeën waren,
-,vier rosse weerschijn aarde en lucht doet glimmen.
En duizendtintig, wolkenvormig, varen
ginds wondre schepen; vuurge masten klimmen
door fulpen zeilgezoef...
— 0! zaalge schimmen,
gij moogt mijn droom in vollen glans ontwaren! —
Breed woelt een wieling door de ontgloeide reede,
en voert het weemlend bootgewriemel mede,
dat naar de onzichtbre zee den steven wendde.
Mijn wenschen, moe van mogelijke dingen,
omzwieren vlug, in wilde vreugdekringen,
de gouden vloot, die zeilt naar 't onbekende.... (2)
(i)

(2)

Verzen. Schepping. bl. 45.
Verzen, bl. 47,
m
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Dan vat hij het ontwerp aan van « Beatrice n; dit zal
worden : de zang van het Verlangen. Beatrice, zij is het,
dat voelt hij, het eeuwig lokkend en wisselend vrouwenbeeld,
dat voor 's dichters oogen zweeft, — de verpersoonlijking
van heel zijn innerlijk streven. In haar zal hij de oplossing
vinden van dat trachten naar waarheid, dat hem in oogenblikken, waar het ondoorgrondelijke mysterie hem omsluierde, tot den hoogsten zielsangst vervoerde en al de vezels van
zijn wezen in de pijnlijkste spanning bracht. Zij was het
die, wanneer de extaze hem tot hooger leven opriep, hem liet
voorhoofd aanraakte met den vinger en hem met een adem
van vrede en zaligheid omgaf. In de hachelijkste stonden der
vertwijfeling was zij de schutsengel, die hem uit de wanhoop
optilde en, boven der menschen ellendig-klein gedoe, hem
wees naar hooger streven, hem oprichtte in zijn hoogmoed
als man en kunstenaar, die hem deed uitroepen : Gij zijt
zooals ik u zie, zooals ik u in mij herschep, in al uw kleinen nietigheid, ik de scheppende kunstenaar. Zij was zijn
steun, zijn hoop, zijn liefde, zijn straf en belooning, zijn
geweten. Zij was tevens stof en geest, ziel en lichaam, zij
« de Eenige, eeuwig waar en schoon en goed ».
Van in zijn eerste jeugd had hij haar aanwezigheid gevoeld, doch haar niet willen begrijpen en haar stem ver
leven had hem van haar weggerukt en den-smad.Het
wellust der aardsche paradijzen had hij verkozen boven het
steile beigpad, langs waar zij hem tot hooger leven voeren
wilde.
« Mijn geest bekoorde uw strenge woordenval
maar 't harte sprak: « 'k ben meester van 't heelal! »
En hij was gegaan ter vrije, blije wereld:
En 'k ging :
daar brak, aan de kimmen,
als uit reuzige vlammenbron,
een stroom van gouden wateren
uit den gloeienden mond der zon.
Daarboven ontvouwde de hemel,
— als een tent voor den rijzenden dag
in grijsgeschaduwde plooien
de azuren lentevlag.
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En de aarde deinde en deinde
in groene en groene pracht ;
hour zwangere boezem zwoegde
van zwellende barenskracht.
Een blanke, doorzichtige frischheid
omwasemde 't vergezicht,
en glinsterde als diamantstof
in 't wemelend zonnelicht.
Eéne eindloos levende tintling!
Een trillen van liefde en lust
De vreugde klapte op, als een vlinder,
die al de bloemen kust.
Al de uchtendliedren zongen
van leven en zalig-zijn,
en oog en harte dronken
den blonden morgenwijn.
Bedwelmend steeg hij naar 't hoofde
en vloeide in de aderen rond...
't Was de eerste dag der wereld!
't Was de eerste morgenstond! (i)
En in de voornaamste brok van dien cyclus springt het
onweerstaanbaar los :
O mocht ik eenmaal u in de armen drukken,
gij vlekkelooze maagd, gij beeld der vrouwen,
gij uit mijn ribbe en uit Gods aam geboren!
Geen andren stervling zal uw zoen verrukken,
geen zult ge, o bloeme, uw geurenkelk ontvouwen
de mijne zijt ge alleen, mijne uitverkoren!
Ik voel dat gij aan mij, aan mij behoort,
dat gij mij wacht en ik u eenmaal vind
en niets ons scheiden zal in eeuwigheid;
dat mij geen laffe rust, geen vreë bekoort,
voor ik, in u verzinkend, gansch verzwind
in hooger vreugde, die van wellust schreit.
Overal volgt hij ze na, de waarheid, het ideaal, den
geest, de vrouw, de Beatrice :
(i) Verzen. Beatrice, bl. 54.
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O voorwerp van mijn zwoegen en mijn smachten,
waar is mijn stap niet rustloos rondgeschreden ?
Hoe meer ik zocht, hoe dieper ik verlangde.
Eens voelde ik louter goedheid om mij waaien
en voelde u zoo nabij, vol zaalgen vrede,
of reeds uw palmen op mijn voorhoofd rustten.
Om slanke leden zag ik plooien zwaaien,
mijne armen strekten zich, mijn lippen kusten...
Traag zwichtte 't beeld der zinnen voor de rede.
En weder ging de tocht, de bange tocht,
o! de enkle nog, waarin ik vrede vond,
en schooner reest ge in 't mijmerend gedacht,
dat dieper leven in uw oogen zocht
en malscher lokken om uw slapen wond
en steeds u tooide in nieuw ervaren pracht.
En uit mijn tranen welig opgegroeid,
en op mijn zuchten hooger opgevoerd,
dooraderd door den golfslag van mijn bloed,
hebt gij steeds vuurger in mijn geest gegloeid,
hebt gij steeds dieper mij het hart geroerd,
gij, de Eenige, eeuwig waar, en schoon, en goed!
Gij blijft zoolang, zoolang... Wie schat den tijd
des lijdens, dat uit eindloos wachten sproot?
Nog is mijn liefde frisch als d'eersten dag.
Mijn hart, zoo vaak bezweken in den strijd,
herleeft in forscher jeugd uit elken dood
en 't klopt nog met denzelfden aderslag.
Voelt men hier niet den harteklop van den grooten dichter?
Een oogenblik is Beatrice tot hem genaderd. Zijn levensdoel scheen bereikt, hij meende rust en vrede te vinden.
Doch zij heeft even de aarde aangeraakt, hem het voorhoofd gezoend en met een wip van haar lichten voet is zij
weer in de lucht verzwonden. Maar toch heeft hare nadering
alleen heel de wereld met verrukking vervuld.
En zie !... Gij kwaamt, die 'k in vervoering zag.
Hel klonk uw stemme door den milden dag.
Gij droegt de gansche wereld in uw oog,
heel 't schoone en vrije leven in uw lach,
en 't scheen me of alles wentelde en bewoog
en ééne heerlijkheid 't Heelal omtoog.
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Maar de tijd was nog niet gekomen, en met hoogere gelatenheid aanvaardt hij zijn lotsbestemming:
Kom weer tot mij; voel hoe me 't afscheid griefde!
Maar wendde ooit 't Lot door menschelijk geween?
Op uitverkoren hoofden daalt alleen
de groote kalmte der voldane liefde.
U heb ik slechts op aarde en anders géén,
u, die te ver zijt voor mijn zwakke schreên.
En toch in u slechts vind ik vrede en kracht.
en stalen wil, onwrikbren heldenmoed.
In u wordt heel mijn streven mild en zacht,
de geest gelouterd, 't hart oneindig goed,
mijn smachtend lied een luid triomfgeschal,
o eeuwge liefde, o polsslag van 't Heelal!
Het duistert langzaam... Zie! de starrennacht
trilt als van diep gevoel en vreemde smart.
Een adem van mysterie, lavend zacht.
giet zwaren weemoed door die donkere pracht
en enkel klopt, hoe mat en moegesard
't onstuimig bonzen van mijn gloeiend hart.
Werd ooit in een enkel Vlaamsch gedicht op zoo directe
wijze zooveel menschelijks uitgedrukt?
Men ziet het : vrede heeft hij niet gevonden. Dit
blijkt vooral uit het volgende merkwaardige Sonnet, dat als
van zelf uit het wildkloppend hart is geschokt : dit is voor
een van de schoonste gedichten uit de gansche Ne--zekr
derlandsche literatuur :
EN VERRE TOCHTEN GAAN...
En verre tochten gaan en zullen gaan...
En schepen varen heen en zullen varen...
En oogen staren na en zullen staren...
't Slaat wild, mijn harte, eif wilder zal het slaan !...
Geen woud, doorkruist van wegel, baan en laan,
— een oerwoud !... Ach! een droom, die op kan klaren,
en is geen droom ; vervulde wenschen baren
steeds nieuwen wensch, en 't kan niet stille staan,
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mijn hart, en 't gaat en gaat van in der eeuwen,
en bouwt en bonst en breekt en bouwt, en tart
al wat gewoonte en wisheid tegenschreeuwen,
zoekt smart in vreugde en dan weer vreugde in smart,
— week kinderhart, ontembaar hart der leeuwen,
mijn menschenhart, — ó menschdom in mijn hart !...
Hierop volgen de vier sonnetten Hoogmoed, die schier
een weerlegging zijn van de overdreven individualistische
theorieën der Duitsche wijsgeeren, zooals Fichte, Schopenhauer, Nietzche, de onmacht aantoonen van den mensch
die slechts op eigen krachten steunt, en de objectieve waarheid huldigen.
Het slot uit een diepgevoelde verzuchting naar God
Mijn almacht in het stof. 't Heelal een logen,
en eeuwig Niet in 't hart, en zelfs geen pijn...
En vóór den kouden, drogen blik der oogen,
de aarde en de menschen, zielloos als ze zijn
Ik voel, o God! in deemoed neergebogen,
den zachten weemoed van Uw verren schijn.
Over de verzen, die nu volgen, schrijft Alfred Hegenscheidt in zijn merkwaardige studie in Van Nu en Straks.
« De verzen van '93 tot 'g6 zijn de somberste uit dit boek.
Het is begrijpelijk, dat menigeen ze te zwaarmoedig vindt,
zooals 't natuurlijk is dat niet aan ieder 't zelfde passievermogen
gegeven is. Wie deze verzen niet kan lezen en zwijgende gevoelen, late den inhoud onverlet, want hier is de inhoud zoo opgegaan in den vorm, dat deze gansch de inhoud is. Hier weten wij
niet van die negatieve zwaarmoedigheid, want de kunst die ze
draagt is vastschrijdende werkelijkheid. Dat die kunst op zich
zelve ons zooveel menschelijks, en dit zoo onmiddellijk zeggen
kan, is haar hoogste eer en waarborg van den adel van haar
oorsprong. » ( i)
Uit deze nemen wij het volgend gedicht over, minder
als een staal van het beste, dan omdat het een gansch andere
zijde van 's dichters talent kenmerkt :

(i) Van Nu en Straks, Igor. Nummer IV-VI, bl. 265.
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DE ORGELDRAAIER ZINGT:
Ik draag langs 's Heeren straten
mijn klagend orgel om,
en zing, op droeve maten,
mijn eigen 't wellekom.
'k Zing afgezaagde zangen
van ((een gebroken hart »,
van « onvoldaan verlangen))
en « onbegrepen smart. »
't Volk luistert, onverschillig,
naar 't lied van ouds bekend;
soms reikt me een vrouw, goedwillig,
een kruimel of een cent.
Soms waant men te vermoeden
't leed van den armen man :
kon de één mensch ooit bevroeden,
wat de andre voelen kan ?
En 'k draag, door straat en stegen,
mijn klagend orgel heen,
en voel me, in 't drukst bewegen,
zoo moedermensch alleen...
Verder komt die smart meer tot berusting.
In de gedichten : uit Westerloo (12 -17 October 1897)
keert hij weer tot de moederlijke natuur, die hij in al haar
fijnheid weergeeft. Over deze verzen schrijft heel terecht
Victor de Meyere in zijn degelijke critiek :
((Een voor een krijgen wij verzen, die heerlijk door de uit
gevoelens, ook bewonderenswaardig mogen heeten door-gezd
de wijze waarop zijn verfijnde en delicate sensibiliteit de elementen van zijn vers kiest. Onder duizend bijzonderheden, die
het onderwerp medebrengt, kiest hij alleen de uitdrukkelijkste,
die welke onmiddellijk beeld vormen door teekening en kleur;
hij zegt ze door woorden clie rechtstreeks de melodie brengen
en andere inelodiëen roepen, woorden die andere woorden ver
aan andere woorden gebieden, ze voortstuwen naar hooger,-gen,
naar lager op den gang van den rythmus die, als een gouden
keten, ononderbroken door elk gedicht loopt. » ( i)
(i) De Arbeid. Ode jg., afl. 9. bl. 424. Victor de Meyere's
critiek op V. L. verzen.
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Dit mag ook inzonderheid gelden voor het krachtige
stuk Stijgend langs Sinte-Goedele Kerk dat nog eens al het geleden lijden samenvat in een kreet van opstand, zich toch
later weer oplossend in deze belijdenis :
« Het leven? — Wentlend verder streven,
voortwentling, immervoort, waar 't Lot
het wil... — het Lot ? — naar zooveel stranden
en toch één strand! — o 't hoogst verstand en
begrip te boven. — 't Lot ?... Neen: God.
En daarna komen de laatste stukken : het lot wendde.
De lange droom is waarheid geworden.
0 grievend zoet gevoel, — o wee en wellust tevens!
genot van 't vol gemoed in matelooze pijn!
O ongenoegzaamheid in 't eindloos zalig-zijn
van wie zich mensch voelt in den hoogsten graad des levens
en in géén menschlijk hart vindt liefde of wederschijn!
O laat mij knielen, laat mijn eeuwge ziel gelooven
in de eeuwge goedheid die uit gansch uw wezen straalt;
stort hoop mij in het harte om nimmer te verdooven
en kracht in wisheid, door geen schemering bepaald.
Dan klaart de duisternis, waarin ik machtloos strijde,
'k schud van mijn voet het stof der vreemde wegen af,
en wat mij verder lokke en wat ik verder lijde,
rein is dat lijden dan....
— en Rust daalt over 't graf
Nu is alles omgekeerd. De dichter stijgt tot het toppunt:
hij overschouwt het leven met een anderen blik en groote
rust daalt in zijn ziel, Dat geeft hij weer in dit onstoffelijk
beeld dat beter het zielsleven vertelkt dan lange uitleggingen

zouden

vermogen :
((Van alle gulden heuvelkammen kentelen
lijnen, die lenig naar elkander wentelen
te zamen vloeiend in het dal,
als fijne ideën, die heur draden mengelen
uit elke geesteshoogte, en samenstrengelen
tot één harmonischen gedachtenval. » (i)

De laatste verzen van het boek geven den vleugelslag
aan het werk en zetten de kroon op zijn leven. Van de twee
(r) Verzen. Woluwe-dal. bl. io3.
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gedichten onder den titel Wezembeek: I Naar de Hoogte,
II Op de Hoogte, gaat het eerste zwaar van weelde van
liefde; het andere « het juicht met de trouwhartige hitte
van een zomerschen dag in het Noorden. » ( i) :
II
OP DE HOOGTE
Het koren! Nog het koren, zonder end
Geweldig brandend in het middaggloren,
langs hoogte en vlakten, waar men keert of wendt,
ééne onafzienbre zee van glinstrend koren!
De lucht is vuur en vlam; geen adem stoeit
door 't roerloos veld, dat zich in zongloed bakert,
in grootschen zomerbrand, die gloeit en schroeit,
en 't koren rijpt, in 't branden rijp geblakerd!
I-Iet koren ! Nog het koren ! 0 die geur!
Dat ritslen van die aren langs mijn wangen!
Die bonte wenteling van bloemenkleur!
Die hitte, koeling voor mijn warm verlangen!
O heel mijn jeugd, die door dees golven dringt
in onvoldane drift, vanzelf gedragen
door de aarde, de oude, trouwe, die weer springt,
als 't staagbereden ros, in vreugdeslagen!
't Is koren, alles koren, waar ik schrijd !
'k Ben weer de zoon der wijde, vrije velden;
geen wereld meer bestaat, geen ruimte of tijd,
geen uur of grens, die perk of palen melden
Het blauw vervliet en 't gele goud vergaat
ál in één eeuwigheid van eindloos gloren,
één heerlijkheid. die door ál luchten slaat
uit 't wonderstralend licht van 't glinstrend koren.
Het koren, Lief! Het koren! Laat ons gaan
en in dien blonden vloed ons ziel herdoopen.
Die laaie vlam zal ook in 't harte ons slaan,
heur warme tintling merg en been doorloopen.
Ons giet het veld zijn weelde en overvloed,
in 't land, waar nooit de blauwe sferen tanen,
en in den daverenden middaggloed
ontplooit de Zomer trotsch zijn glorievanen !

(i) André Jolles.

De Kroniek van 26 Jan. igoi.
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Hier eindigt de tweede periode der dichterlijke werkzaamheid van Van Langendonck.
Deze wordt door Victor de Meyere samengevat als volgt :
«Zijn werk, ofschoon het nog enkel in fragmenten bestaat,
is reeds machtig en grootsch. In dezen tijd dat de dichters het
zich zoo gemakkelijk mogelijk maken, en vergeten schijnen wat
een gedicht hoeft te zijn, moet op zijn puurheid en sterkte van
vorm gewezen. Als intellectueel dichter weet Van Langendonck
eiken klank, elk woord met de klaarheid van zijn denken
te verlichten. Geen waarde hecht hij aan de gemakkelijke, toevallige virtuositeit, aan het mooi versiersel, waaronder zoo dikwijls leegheid van gevoel of peinzen gaapt. Hier niet, wat we
tegenwoordig maar al te veel bij onze jonge dichters vaststellen,
de onvoorziene aardigheid die de zin, door het geluk van een
oogenblik, kan verkrijgen. Met veel kunde plaatst de dichter
woord naast woord, verbindt hij klank aan klank tot het artistiek
effect, dat verlangd wordt, verkregen is. Zijn vers, altijd rijk en
heerlijk, schijnt soms van staal en brons en schittert, meermalen.
met electrische lichtheid. Verliefd op klaarheid en duidelijkheid,
vindt hij vereenigingen van woorden en overeenkomsten die van
eene bijzondere geestelijke sterkte getuigen. Klassiek wordt hij
derwijze in de eenige, ware beteekenis van het woord. »
Nu komt een tijd van kalmen vrede, waarin reeds tal
gedichten uit zijn pen zijn gevloeid. Onder deze wij--rijke
zen wij voorreest op den cyclus : de Organist, waarvan de
aanhef nogmaals getuigenis geeft van zijn zelf bewuste kracht
over vorm en stof.
DE ORGANIST
Wat is 't me een zoet genoegen, dat
de ervaren hand de toetsen duwt
en over 't jubelend elpen blad
de volle jacht der klanken stuwt,
wanneer ik elke noot ontmoet.
met wissen slag op vaste maat,
op iedren klop van 't drijvend bloed
een toon van 't klankbord wederslaat.
Doch voller is 't genoegen, dat
mijn ziel niet 't speeltuig samenzingt,
haar leven, — schuw geborgen schat
in klanken naar mijn lippen dringt, —
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dat forsch en lenig en gedwee
klinkt hoog en laag mijn stemgeluid
met zware en lichte noten meé
en boven 't dreunend orgel uit.
Hij spelen! — wien niet elk akkoord
van 't orgel in den gorgel springt,
die niet tot ieder menschlijk woord
de breede stem van 't orgel dwingt 1
Hij zingen! — wien de stem beeft en
die zwak, of stram, of moegestreefd,
geen orgel in de keel heeft en
geen ziel, die in dat orgel leeft!
Vertrouwend laat ik 't speeltuig gaan,
in hope blij, in angsten bang,
triomfen dreunen, vreugde slaan
en liefde smelten in mijn zang.
Mijn voet is vast, mijn vingren snel,
en 'k weef om 't ruischend koorgewelf,
den luister van mijn orgelspel,
mijn zielespel... mijn ziele zelf...
De gedachte aan Beatrice heeft hij weder opgevat in
het Woud, verschenen in de eerste aflevering van het tijdschrift Vlaanderen; daarin is zijn talent tot het toppunt van.
het kunnen gestegen.
Hier is het gedicht een architecturaal geheel geworden,
waar drie werelden, de physieke, de moreele, de intellectueele, in een subtiel wisselspel nevens elkander heenglijden,
zich onderling aanvullend en toelichtend.
De minste schakeeringen van natuur, gemoeds- en geestesleven vertolkt hij in de fijnste organische verzen en ten
slotte gaat het geheele gedicht op in een heerlijke apotheose
der eindelijk mensch geworden Beatrice :
Nu stroomde uit gouden klove een stralenvloed
en 't bosch ging heel in laaien luister op;
in 't braamhout kraakte een brand, die tot den top
der boomen joeg en zijpte in rossen gloed,
heen door de stammenreien tot één vlam
te zamen om dien voorsten beukenstam.
Was 't goochling?... 't Scheen mij of die vlamme kronkelde
in louter glorie om een stralend beeld,
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waarrond de dauw in kleurgedroppel fonkelde,
met fijn geschíjn van tintlend licht doorspeeld.
De trekken, die een fellen glans verbreidden,
kon 't blindgeflonkerd oog niet onderscheiden.

Maar 'k hoorde een stemme, een stemme rijzen, dalen,
die klaar, met vollen, reinen zilverklank,
leidde en doorluidde 't lied der woudkoralen,
hun vreugde uitschaterend van brank tot brank.
Haar ziel, mijn ziel, met eeuwig-zoete klem.
de ziel der dingen jubelde in die stem.
En... wonderbare ontroering.., met dit zingen,
geen vezel die niet trilde en medeging
mild kwam een weeldebronne in 't hart aan 't springen,
dat uitruischte in dees zang en zegening...
want 'k vond thans, 'k wist het, heil en vrede, en tevens
den geest der wijsheid en den zin des levens.
Nu ging door 't woud de koninklijke dag:
Geen hoek, tot waar zijn klare tred niet drong.
Geen bladje of 't woei, geen vogeltje of het zong.
't Roerde al in schoonheid, wat ik hoorde en zag.
Dat woud, dat beeld, die stem, die klaarte en vreê,
'k draag ze in herboren ziel voor de eeuwen mee.

Landschappen waar zijn frisch en fijn natuurgevoel in
schittert, gedichten ter vertolking van innerlijk leven, liederen, enz., heeft hij nog hetzij in tijdschriften uitgegeven,
hetzij rustend in portefeuille. Ze zijn de blijde boden van
een nieuwen bundel, een vorstelijk geschenk te meer aan
de Vlaamsche kunst.
Wij hebben getracht — hoe moeilijk dit ook mocht
heeten — een volledig beeld te ontwerpen van den goeden,
den gevoelvollen man, die wezenlijk de eereplaats in onze
poëzie moet beklèeden. Want thans is hij voorzeker de com.pleetste en machtigste dichter van Vlaanderen. Daarenboven bezit geen onzer thans bestaande schrijvers zulk meesterschap over taal en vorm.
Het leven was hem niet altijd aangenaam. Mocht dit
artikel een vergoeding wezen voor wat tot heden aan dezen
bij uitstek katholieken dichter, die misschien meer dan een
ander in zich zelf en rondom zich den strijd voor de katho-
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lieke gedachte heeft gevoerd, van katholieke zijde aan
waardeering werd onthouden.
En zoo,het mindere volkje, dat overal bereid is om
grooteren dan zij te kleineeren en te belagen, hem met
minachting bejegende, hij de grootmoedige, de vergevingsgezinde zal zich troosten bij het herlezen van het innig
roerend sonnet, door hem gewijd aan Guido Gezelle en dat
schier door al de Hollandsche bladen overgenomen werd :
AAN GUIDO GEZELLE
Zwaar peinzend hoofd, met eeuwigheid omtogen,
doorgroefd van voren, door de idee geleid,
diep over al dat wereldsch wee gebogen,
dat, staag opwellend, in Uw boezem schreit;
schoon hoofd, wars van versiering, los van logen,
wijd-stralend brandpunt van ál-menschlijkheid,
waarop, nu 't aardsche leven is vervlogen,
een glans van eeuwig leven ligt gespreid;
in laaie liefdevlammen gaan ons harten
tot U, die al hun liefd' hebt voorgevoeld,
en duizendvoud doorvoeld hun fijnste smarten,
met gal gelaafd, door 't waanwijs volkje omjoeld,
waarop Gij nederschouwt, met zielvolle oogen,
grootsch van vergiffenis en mededoogen.
Dr. JAAK BOONEN.

ALLERHEILIGEN
MUNDA COR - STEMMINGSLIED
Och, begenadig, Jezus, uw diaken,
opdat om mond en hart hem moge blaken
de gloed van Isaias' zuivervier !

Omglorie, God, met pracht en praal van zonne
den jongeling, die treedt vol hooge wonne
den outer af met gratievollen zwier.
Diaken, houd u slank gelijk een lelie,
en zing met klare stem het Evangelie,
dat Jezus uitbazuinde in 't bergsermoon;

Want heden moet voor onze blikken treden
de stoet der hooggeroemde Zaligheden :
Beati pauperes, et reliqua...

Op wijden stroom zie 'k wondre schuiten —
0, kon ik kloek,
als hij die Vidi riep
in 't Openbaringsboek,
mijn eigen vidi uiten,
en laten zien de vreemde schuiten,
die mij Verbeelding schiep ! —
x**

ALLERHEILIGEN

BEATI PAUPRES SPIRITU (Math. V. 3)
Hier komt de schuit der Arremoede
logdrijvend over grauwe wateren.
Wie sloeg die baren met zijn roede,
dat zij zoo droevig jammerklateren ?
De manschap slaaft aan loonre riemen;
al zijn ze lang dood-af gevaren,
wreede Armoe slaat haar geeselstriemen
op 't veege lijf der Bedelaren.
0, Loods Dolninicus, zal boven
uw hoofd uw leidstar blijven glimmen?
Ze taant alreede en zal verdooven,
eer Sion opdaagt aan de kimmen!

Franciscus kunt ge nu nog kweelen ?
uw arme Bruid heeft knokerige armen,
laat u door haar niet langer streelen :
die bruid - beulin kent geen erbarmen!
Maar hoor Franciscus kloek verklaren :
Hoe zou Vrouw Armoe mij misleiden?
Al ging het ook door hellebaren,
wie zal me van mijn armoe scheiden?
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BEATI IITES
Ik hoor de Zoeten kreunen
in hunne schuit, waarop de staart
van Haat-en-Nijd met zwarte vinnen vaart,
en slaat met haaienkracht dat al de berden dreunen.
Wie zal dien Haat daar doodharpoenen
aleer het schip van Vree vergaat ?
De zoeten doen het niet maar zoenen
met zachten glimlach op 't gelaat
hun groene vredeolijven! —
Kan deze schuit tot in de Ruste drijven?
BEATI QUI LUGENT
Breed wuiven grauwe zeilen
om 't hooge kruis, dat oprijst als een mast
boven de schuit der Smarte.
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Gelijk een hond die staat te reilen
en door de koude nijdig jankebast,
jammert de rillende Smarte.
Ze snijdt met dikke sneden
voor al de pasagiers haar lijdensbrood
zonder gena voor allen.
Ik hoor hun huiver-beden;
hun handen wringen op, om in den schoot
vlokkig terug te vallen.
Wil, Heer gena verleenen
aan deze schuit, waarin gij zelf eens waart,
droever dan alle droeven !
0, laat aan hen die weenen,
— al lang genoeg duurt hunne droeve vaart, —
eeuwige vreugde proeven!

m
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BEATI MONDO CORDE

Een zilverreine spiegel
waarover drijft met stil gewiegel
de blanke Maagdenboot. —
Blonde Agnes met haar lammeken staat op 't dek
en streelt met blooten voet den zwanebek
die vlug naar hoopvolle verten stoot. —
Haar zusters op twee lange rijen
zitten langs de boorden
met gulden vlechten,die,lijk fijn ontvlochten koorden,
al over hun halzen beneden glijen. —
Ten achtersteven troont de Moeder-Maagd
den leliestaf in hare handen. —
En al de maagden smeeken naar hun Bruidegom
O Jezus, wien 't behaagt
te stappen door leliewaranden,
kom !
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BEATI QUI PERSECUTIONEM PATIUNTUR

Toen ik nog kleiner was bezag ik menigmaal
door ronde ruiten 't veld, het water en den hemel;
al bloed, al bloed was 't toen en helleburchtsche praal
en wat verroerde scheen me spokerig gewemel.

Nu drijft te mijwaart aan in 't zelfde droeve licht,
vervaarlijk opgetuigd de schuit der martelaren
die 't wreede foltertuig, een wiel, een zwaard, een schicht
nog huiverend van pasgeleden pijn bestaren.
Sint Jan, ik had gemeend dat palmen zouden wuiven
om hen, die komen uit de groote martelpijn!
Lou niet een gloriegloed hun hoofden overkuiven?
Zou niet hun kleed in jezus' bloed gewasschen zijn?
Zoo twijfeldroom ik door, terwijl mijn vele schepen
in 't diepe duister, een voor een, verloren gaan;
en 'k zie mismoedig na de lange glinsterstrepen
die achter ieder schip wijd-uit geteekend staan.
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BEATI
Nu zie dat schip door 't meer des hemels varen!
Al-prachtig is de cedermast bekleed
met zeilgetuig dat eindeloos hoog en breed
geweven is uit zonnig zijden garen.
Wie kan die schuit van top tot spiegel meten?
Wie telt, wie telt het overgroot getal
der bootslui dansend onder blij geschal
alover 't dek in eindelooze keten?
Ik zie, harop! hoe God almachtig ademt,
hoe 't ongereefde zeil ontzaglijk bolt,
en hoe de schuit naar verre verten rolt
door eene gloriezee, die niets omvademt?
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Vergeef me, God, dat ik alzoo verbeeldde
het hoog geluk dat ge ons hebt voorbereid:
Ik weet zoo weinig over echte zaligheid
en 'k droom zoo graag aan hemelweelde.
W. W. DRUENLANDERS.
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DE JAPANSCHE OMWENTELING
Uit de QUATERLY REVIEW, 7u11IO0,á, bewerkt door I. DE VREESE
(Vervolg)

De moeilijkheden om wille van Korea hadden reeds
dan hunnen oorsprong gevonden. De betrekkingen tusschen
Korea en Japan waren altijd zeer innig geweest. 't Was
door Korea dat Japan den godsdienst, de kunsten en letteren
van China opgenomen had. Het belang van den Japanschen
invloed in Korea, met het oog op de handelsuitbreiding en
op de voortbrengst van levensmiddelen, was van toen af
duidelijk voor de Japansche staatslieden. Daarbij hadden
de Russen die immer verder naar het Zuiden doordrongen,
een begin van schrik verwekt. De Krimoorlog die samenviel
met het bezoek van den Commodore Perry aan Japan, had
Rusland gedwongen in het verre Oosten vergoeding te zoeken. De Amourstroom werd bevonden een nuttig gemeenschapsmiddel te zijn met den stillen Oceaan; en de Engelsch-Fransche expeditiën van 1857-6o gaven aan Rusland
gelegenheid zich als vriend van China voor te doen, en aan
de Chineezen het verdrag van Aigun af te persen, waardoo
de oostkust van Manchuria tot aan de noordergrens van
Korea, met inbegrip van Vladivostok, aan Rusland afgestaan werd. Die Mogendheid vestigde zich weldra stevig in
het afgestane gebied, en een jaar later poogde een Russisch
schip het eiland Tsushima, dat de zeeëngte van Korea beheerscht, aan het rijk van den Czaar te hechten. Het gevaar
werd afgewend door den Britschen admiraal, welke in die
wateren het bevel voerde.
Het Russisch gevaar dreigde echter niet alleen langs
die zijde. Een halve eeuw vroeger waren de Russen begonnen met de hand te leggen op het eiland Saghaliën dat zich
tamelijk ver langs de oostkust van Manchuria uitstrekt.

DE JAPANSCHE OMWENTELING

341

Het eiland werd opgeëischt door de Japaneezen die daar
vischcoloniën bezaten en het kwam tot eene botsing met de
Russen. Ten Zuiden gingen de Russen tot aan het eiland
Yeza en plunderden daar dorpen (18o6). Daarna werd voor
langen tijd niets meer gehoord van Saghaliën. Omtrent eene
halve eeuw later brachten de grondafstanden langsheen den
Amour de quxstie wederom op het tapijt. Nu werd eene
poging gedaan om het eiland te verdeelen door eene ingebeelde lijn, getrokken in den zin van den vijftigsten breedtegraad. Doch weldra werd bevonden dat de Russen zich ver
ten zuiden dier lijn hadden neergezet ; de beroerde staat
waarin Japan dan verkeerde, belette de Japaneezen voor
eenigen tijd onderhandelingen nopens deze zaak aan te
knoopen; doch in 1867, als de staatkundige moeilijkheden
in zekere mate vereffend waren, zonden zij een gezantschap
naar Sint-Petersburg ten einde eene meer voldoende overeenkomst te sluiten. De gang der onderhandelingen was leerrijk.
Toen de gezanten met hun afschrift van het verdrag van
1862, (waardoor het eiland tusschen de twee Mogendheden
verdeeld werd,) voor den dag kwamen, gebaarden de Russen
daarvan niets te weten en boden eenige der Kurile- eilanden
in ruiling aan van gansch Saghaliën. De Japaneezen wierpen
daartegen op dat de Kurile- eilanden reeds aan Japan behoorden; eindelijk werd dan overeengekomen dat de onderdanen
der twee Mogendheden Saghaliën gemeenschappelijk zouden
bewonen; de Japaneezen ondervonden naderhand dat zoo
iets de volledige bezetting door Rusland beteekende. De
overeenkomst,door Rusland aangeboden,moest eenige jaren
later dan toch eindelijk goedgekeurd worden: Japan erkende
Rusland's recht op Saghaliën, terwijl deze Mogendheid de
eischen der Japaneezen op de Kurile- eilanden aannam.
(1875)
Twee jaar vroeger was het Iwakura- gezantschap uit
Europa teruggekeerd, diep onder den indruk van de macht
en werkkracht der Westerwereld, maar dieper onder dien
van Ruslands vijandige inzichten. Eene memorie, opgesteld door Okubo Toshimitzu, verklaarde : « het immer
zuidwaarts doordringende Rusland is het hoofdgevaar voor
Japan ». Het moet dan niemand verwonderen dat van dan
af, de verdediging der Japansche belangen in Korea het
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voorname doel der Japansche staatkunde werd. Doch een
ernstig verschil van meening ontstond als het er op aan
kwam den weg af te bakenen, welke dat doel moest doen
bereiken. Eene sterke partij was voor den onmiddellijken
oorlog; en reeds in 1873 werden plannen gevormd voor de
overmeestering van Korea. De meerderheid van het
ministerie echter, legde dien geest van omzichtigheid en
zelfbedwang aan den dag, gepaard met zeldzame stoutmoedigheid, welke in de laatste tijden de Japansche plannen gekenmerkt hebben. Even duidelijk als zij het gevaar
doorzagen, begrepen Okubo en Iwakura ook, dat, in den
huidigen toestand van Japan, een oorlog met eene Mogendheid als Rusland, niets anders dan rampspoedig
afioopen kon. De vredepartij kreeg de bovenhand, de strijd
voor Korea was — de gebeurtenissen hebben het bewezen
— twintig jaar uitgesteld; en de ministerieele voorstanders
van een onmiddellijk optreden, Saigo Takamori, Soyeshima,
Yeto Shimpei, Itagaki Taisuke, en andere, namen hun
ontslag.
Een der eerste gevolgen dezer scheuring was, aan de
quaestie der grondwettelijke hervorming een nieuwen
spoorslag te geven. Reeds in 1873 had Itagaki aan het
staatsbestuur een memorie aangeboden, waarin om de
instelling eener Kamer van afgevaardigden verzocht werd.
Bij zijn aftreden vormde hij eene staatkundige partij, gekend onder den naam van Rishisha, die hare meening aan
het volk inprentte, en ten laatste de kern werd van eene
machtige vooruitstrevende partij. De memorie werd als
voorbarig ter zijde gelegd, maar niettegenstaande dat,
werden eenige voorzichtige toegevingen gedaan in den zin
van het beoogde doelwit. De plaatselijke gouverneurs
werden opgeroepen tot eene vergadering te Tokio, niet om
belangrijke staatkundige vraagstukken te bespreken, maar
om hun gedacht te geven over zaken van plaatselijk belang,
over de verbetering der middelen van verkeer, de regeling
der openbare vergaderingen en andere. In 1875 werd een
Senaat ingesteld, de zoogenaamde Genro-in; hij bestond
uit voorname ambtenaren en partijhoofden en zou zich
bezig houden met de wetgeving. Die Senaat zetelde tot aan
zijne vervanging door een eigenlijk parlement in 18go.
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De vurigste geesten waren echter ontevreden over den
loop der zaken, hoe snel die ook was. Anderen schijnen
beïnvloed geweest te zijn door persoonlijke redenen, en
zagen met bitteren nijd de samentrekking der macht in de
handen van hunne vroegere mededingers of collegas, waarvan velen a nieuweren » waren, gesproten uit wat zij
gewoon waren als een lageren stand te aanzien. De behoudsgezinde en reactionaire elementen waren de voornaamste factors in de in aantocht zijnde verstoringen. De
oude leenroerige kliekgeest was niet dood; de oude geslachtsbanden waren nog altijd sterk; en de hierboven
opgegeven redenen tot ontevredenheid groeiden voort aan.
Eene smartelijke teleurstelling was te beurt gevallen aan de
literati en al dezen die de veranderingen van 1868 verwelkomd hadden, als een stap nader tot de zoolang gedroomde
herstelling van Oud -Japan, droom die thans zoo snel in
niet verging. De geleerde standen, volgens de oude Chineesche school opgebracht, vreesden nog altijd den invoer
der Westersche Wetenschap, en bleven haar steeds een
doodelijken haat toedragen. Intusschen hadden onderwijs
en drukpers, de invoering der Westersche uitvindingen en
inrichtingen, en eene heele reeks maatschappelijke veranderingen, de openbare meening aangehitst en in verwarring
gebracht. En zoo kwam het, dat behoudsgezinden en hervormers, aanhangers der oude leenroerigheid en der centralisatie, handelaars en politiekers, allen te gelijk, hoewel
om verschillende redenen, ontevreden waren en angstig
den verderen loop der zaken te gemoet zagen. Het gevolg
was een algemeene toestand van verstoring en onrust,
welke leidde tot plaatselijke opstootjes en geweldenarijen,
en eindelijk tot een opstand welke de veiligheid en de
eenheid van den staat grootelijks bedreigde.
Yeto Shimpei, vroeger minister van justitie, die zijn
ontslag gegeven had om wille der Koreaansche quaestie,
trok zich terug op het grondgebied van Saga, verzamelde
daar een korps zijner ontevreden aanhangers en politieke
geestverwanten, en stak de oproervlag in de hoogte. Door
de plaatselijke legermacht verslagen, trokken de opstandelingen de zee over naar Kagoshima, waar zij hoopten hulp
te vinden bij Saigo Takamori. Doch hun opstand was te
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voorbarig geweest; Saigo was niet gereed en kort daarop
betaalden de leiders hunne haast met het leven.
Twee jaar later grepen dergelijke uitbarstingen plaats
in Kumatoto en Hogi. In de eerste plaats had de beweging
eene duidelijk afgeteekende reactionaire strekking; hare leiders vervloekten den nieuwen gang der zaken. In de tweede
was leider Mayebara Issei, een Samurai die een kenmerkend
deel genomen had in de hervorming. Hij was gevolgenlijk
tot hooge ambten opgeklommen,doch evenals Yeto Shimpei,
verschilde hij van meening met zijne ambtgenooten en had
zijn ontslag genomen. In beide gevallen werd de gisting
zonder moeite gedempt : de leiders begingen zelfmoord of
werden gevangen genomen en ter dood gebracht. Intusschen
werd de Koreaansche moeilijkheid op vredelievende manier
bijgelegd door een verdrag dat Korea voor den buitenland schen handel openstelde (1875). Dat de oorlogspartij hier
bijzonderste kans verloor en de Regeering zich-dorhae
in de handen wrijven mocht springt in 't oog.
Die gebeurtenissen versterkten het staatsbestuur, en
stelden hem in staat ondervinding en invloed op te doen
tegen het veel gevaarlijker Satsuma- oproer van 1877, die,
had het moeten samenvallen met de andere opstanden, aan
de oproerige beweging eene gansch andere wending had
kunnen doen nemen. Saigo Takamori, oud- opperbevelhebber van het leger, had zich, na zijn ontslag, teruggetrokken
naar Kagoshima, de hoofdstad van Satsuma; daar verzamelde hij langzamerhand een groot leger van malcontenten,
die hij in eene private krijgsschool zorgvuldig opleidde. De
afgelegenheid van zijne schuilplaats, in het uiterste zuiden
van het eiland Kinshue, vergemakkelijkte deze werking.
Hij werd te Kagoshima vervoegd door Kirimo Toshiaki en
Shinowara Kunimoto, officieren van hoogen rang, en door
oorlogszuchtige handlangers uit verscheidene andere gebieden; Satsuma werd een brandpunt van strijdlustig reactionism. Door deze teekenen van afvalligheid verontrust nam
de Regeering voorzorgmaatregelen, welke de uitbarsting
verhaastten. De opstandelingen maakten zich meester van
het arsenaal van Kagoshima, en Saigo, die een oogenblik
schijnt geaarzeld te hebben den beslissenden stap te wagen,
stelde zich eindelijk aan het hoofd van de oproerige strijd-
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krachten, onder voorwendsel dat het noodzakelijk was de
ontrouwe en arglistige invloeden te verwijderen welke den
troon omringden (Februari 1877). Een woedende burgeroorlog volgde.
Een oogenblik bleef de uitslag onzeker. Bloedige veldslagen werden geleverd; en de beweging scheen zich over
de naburige provinciën te willen verspreiden. De opstandelingen belegerden de sterkte van Kunamoto en van haar
ontzet scheen het heil van den staat af te hangen. Op dat
hachelijk oogenblik gelukte het aan het gouvernement,
Shimazu Saburo, het wettelijk opperhoofd van Satsuma, en
dezes zoon. Tadayoshi, te weerhouden van met de oproer
zaak te maken; deze verdeeling van de-lingem
krachten der provincie maakte het aan de keizerlijke troepen
mogelijk het ontzet van Kunamoto te bewerken (Iq. April)(i).
De oproerige legers moesten het beleg opbreken, doch de
strijd werd met groote krachtdadigheid voortgezet in verscheidene deden der provincie. In Juli en Augustus waren
de voornaamste middenpunten van het oproer bemeesterd,
de oproerlingen zelf noordwaarts gedreven en omsingeld te
Enotal.e ; zij braken echter gansch op 't onverwacht uit de
stad en deden een roekeloozen aanval op Kagoshima. Daar
werden zij weder ingesloten, en eindelijk, na een langen en
bloedigen strijd, bepaald verslagen te Shiroyama (24 Sept.
1877). Saigo Takamori eindigde zijn beroerden levensloop
door zelfmoord, andere hoofden vielen op het slagveld ; en
de opstand was eindelijk gedempt. De strijd was zeer hevig
geweest, doch de uitslag was beslissend. Al de krachten van
het Keizerrijk waren opgeroepen geweest in de pogingen
om eene dreigende scheuring te voorkomen; het had ver
veel bloed en schatten gekost, en het land had-schrikelj
zich eene zware schuld op den hals gehaald. Doch de staatkunde van Tokio had eindelijk gezegevierd; van nu af was
de Regeering veilig, en, alhoewel bij gelegenheid, nog wel
(I) Het is niet van belang ontbloot te weten, dat generaal
Oku, die nu eene Japansche legermacht op het schiereiland
Liao aanvoert, in 1877 met eene legerafdeeling dwars door de
vijandelijke strijdkrachten uit Kunamoto wist te ontkomen — en
zoo grootelijks bijdroeg tot de bevrijding der plaats.
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eens afzonderlijke uitbarstingen plaats grepen — namelijk
het Saitama- oproer in 1884. — werd de algemeene vrede in
het Keizerrijk bewaard, en de botsingen in de openbare
meening langs grondwettelijken weg opgelost.
Het was niet te verwachten dat gedurende dit proeftijdvak veel grondwettelijke vooruitgang zou gedaan
worden. De samenkomsten der plaatselijke gouverneurs
werden zelfs voor twee of drie jaar opgeschorst; doch,
eens de oorzaken der ruststoring uit den weg geruimd, nam
de staatkundige vooruitgang een nieuwe vlucht. Standvastig in hun geloof, dat de macht van het land in de
toekomst zou afhangen van een wijs vertrouwen op het
volk, betoonden, noch de keizer, noch zijne raadgevers, de
minste reactionaire neiging; zij hielden sterk aan het stelsel
der trapswijze hervorming. De moord op den grootei
staatsman, Okubo Toshimitsu, (1878) — gepleegd uit wraak
door vroegere handlangers van Saigo — hield den vooruit
gebeurtenissen niet tegen. In 1878 kwamen de-gander
plaatselijke gouverneurs weder bijeen — ditmaal om de plaatselijke belastingen, de inrichting van plaatselijke beraad
vergaderingen en andere zaken van staatkundig-slagend
belang te bespreken. Als gevolg op deze beraadslagingen
volgde dan later de uitvaardiging van besluiten welke het
plaatselijk bestuur regelden. In 1879 werd een groote stap
gedaan : de opening van plaatselijke raden in de prefecturen en groote steden. Dit waren vertegenwoordigende
lichamen, door het volk gekozen, naar een breed opgevat

maar toch beperkt stemrecht. Alhoewel hunne macht niet
verder ging dan tot het recht te beraadslagen en te petitioneeren, toch stichtten zij veel nut, door de openbare denkwijze in gelegenheid te stellen zich lucht te geven en haar
gevolgenlijk te richten; zij bereidden ook het volk tot de
verantwoordelijkheid van het bestuur.
Intusschen zetten graaf Itagaki en zijne vrienden hunne
grondwettelijke beweging ten gunste der hervorming voort.
In 1877 boden zij eene lange beredeneerde memorie aan den
keizer aan, waarin zij de Regeering aanspoorden de vage
belofte van 1868 te volbrengen.
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« Niets (zegden zij) kan meer strekken tot welvaart van
volk,
dan dat uwe Majesteit een einde stelle aan alle
het
alleenheersching en drukkende maatregelen, en het volk
raadplege in het bestuur des lands. Met dat doel zou eene
vertegenwoordigende kamer moeten ingesteld worden. opdat het bestuur zoo een grondwettelijken vorm krijge. Dan
zou het volk meer belang en ijver toonen voor 's lands
zaken; de openbare meening zou zich lucht geven; alleen
verwarring zouden een einde nemen. De-herscing
natie zou in beschaving vooruitgaan; de welvaart aangroeien; inlandsche onlusten en buitenlandsche verachting
zouden ophouden te bestaan, en het geluk van uwe Majesteit en hare onderdanen zou verzekerd zijn. » (Iyenaga).
Onder deze en andere invloeden uitte de openbare
denkwijze zich weldra krachtig ten voordeele der hervorming. De Rigisha ontwikkelde zich tot eene machtige
welingerichte vooruitstrevende partij, de Iiyu-to, onder de
leiding van Itagaki.
In den kring der Ministers ondersteunde Okuma
Shigenohu krachtdadig de eischen der hervormers ; en in
1882 nam hij zelfs zijn ontslag om zijne meening vrijer te
kunnen vooruitzetten. De drukking deed zich langs alle
zijden gevoelen; gevaar voor opstand was niet langer meer
te duchten, en eindelijk gaf de Regeering toe. Zij deed den
laatsten stap en herschiep — voor de eerste maal in de
geschiedenis — een Oosterschen Staat naar een model aan
het Westen ontleend. Den 12 October 1881 vaardigde de
keizer een edict uit, waarvan de bijzonderste besluiten als
volgt luidden :
« Lang hebben wij de trapswijze invoering van een
grondwettelijk bestuur overwogen... 't Was in dat vooruitzicht dat wij het achtste jaar der Meiji den Senaat instelden
en in het elfde jaar onze toelating gaven tot het inrichten
van plaatselijke raden.... Daarom verklaren wij bij dezen,
dat wij, in het drie en twintigste jaar der Meiji (1890), een
Parlement zullen instellen, om zoo onze vroeger aangekondigde beslissing volle kracht te geven; en wij belasten
onze trouwe onderdanen intusschen al de noodzakelijke
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toebereidselen te maken welke met dat doel overeenstemmen ».
Het land, aldus de toekomst verzekerd ziende, wachtte
verduldig op de verwezenlijking zijner hoop. Op een
belangwekkend maar beroerd tijdvak, dat bijna twintig
jaar geduurd had, volgde nu een tijdperk van betrekkelijke
staatkundige rust. Aan den vooruitgang echter werd krachtdadig de hand gehouden. De plaatselijke raden kwamen
voort samen en stonden het gouvernement stevig ter zijde,
met het oog op de provinciale inrichting en op het moeilijke
werk van de plaatselijke voorbereiding tot het invoeren
van een parlementair stelsel. Hunne rechten werden eindelijk vastgesteld door een Plaatselijk Staatsbevel uitgevaardigd in 1888. In 1884 werd de aristocratie op Westerschen voet heringericht. Van nu af zouden de eeretitels
enkel door den Keizer vergund worden. Adellijke titels
werden ingesteld — prinsen, markiezen, graven en baronnen, een splinternieuw pairschap, gedeeltelijk samengesteld uit den ouden hof- en leenroerigen adel, en uit
beambten van lagere afkomst welke zich op buitengewone
manier onderscheiden hadden, kwam tot stand.
Rene verandering van groot staatkundig belang kenmerkte 1885. Het cabinetstelsel werd volledig ingevoerd;
de hoofden der verschillende staatsdepartementen vormden
den hoogeren raad der natie onder de leiding van eenen cabinetsoverste of minister- voorzitter. De departementen zelf
werden heringericht : vroeger werden de burgerlijke ambten
toegekend aan dezen die door de luimen van het toeval het
meest begunstigd werden; voortaan zou de bekwaamheid,
vastgesteld door een examen onder de aanvragers, tot leiddraad dienen. Graaf Ito Irobumi, de voornaamste ingever
dezer hervormingen, was de eerste cabinetsoverste. Drie
jaar later werd een geheime Raad of Raad van State ingesteld. Zijne leden worden gekozen onder de oude verdienstelijke ambtenaars, en zijne bijzondere zending is den
keizer in te lichten telkens deze zijnen raad inroept. Het
belang van dien Raad kan men afmeten uit het feit dat, bij
zijne instelling, Graaf Ito zijn ambt als voorzitter van den
Ministerraad overliet aan graaf Kuroda, om zelf voorzitter
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van den Staatsraad te worden. De betrekkingen tusschen
dat lichaam en het cabinet schijnen niet zeer duidelijk afgeteekend, doch de moeilijkheden die er mogelijk uit voort
konden, hebben zich tot hiertoe niet doen gevoelen.-spruiten
Het voornaamste werk dier jaren bestaat echter in het
herzien en te boek stellen der wetten, in de herinrichting
der rechterlijke macht en de nauwkeurige bewerking eener
grondwet. De oude Japansche wetten zoo burgerlijke als
andere, waren — zooals ten andere bijna alles wat in Japan
bestond — geschoeid op een Chineeschen leest; zij hadden
echter in den loop der tijden en onder den invloed van het

leenroerig stelsel, menige verandering ondergaan, meestal
ten nadeele der lagere standen, de boeren, den handel en
de nijverheid. Tusschen gerecht en bestuur bestond geene
scheidingslijn, niet meer dan tusschen het burgerlijk recht
en het strafrecht. De lagere klassen hadden in werkelijkheid
geene rechten en waren overgelaten aan den willekeur hunner oversten. De rechtspleging was grillig en onregelmatig;
de ware wetboeken bleven geheim en waren alleen door de
rechters gekend. De foltering der betichten werd algemeen
toegepast, en de straffen waren zeer streng. In plaats van
dit dwingelandsch stelsel — als het wel stelsel mag genoemd
worden — kwamen nu, op een tijdperk van rond de twintig
jaren, eerre heele reeks wetboeken, eene gansch nieuwe proceduur, en meteen, gelijkheid voor de wet.
Toen in 1876 het Ministerie van rechtswezen ingericht
werd, dan zette dit zich onmiddellijk aan het werk der hervorming van het strafwetboek, hervorming die reeds aangevat was door het rechterlijk departement in 1868 ingesteld.
Kort daarop werden Europeesche rechtsgeleerden naar Japan
geroepen om in dit werk behulpzaam te zijn; het Ministerie
stichtte eene school voor de studie der Romeinsche en Fransche wet en stelde er eenen Franschman, M. Boissonade,
als leeraar aan. Studenten werden naar Europa en Amerika
gezonden om er hunne studiën te voltrekken, en later werkten
zij mede aan de hervorming. De werkzaamheden van het
Ministerie en zijne vreemde en inlandsche helpers werden
in 1878 bekroond door de samenstelling van een strafwet
een wetboek van strafrechtspleging. De rechtsple--boekn
ging werd veranderd in r88o en 1882, en acht jaren later
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volledig hervormd. De wet werd herzien in í88o daar de
nieuwe wetgeving in 1882 in voege kwam, doch het werk
der herziening werd, gedurende het eerstvolgende tienjarig
tijdvak voortgezet en volledigd, in het licht van hoogere
wetenschap en verdere ondervinding; voortdurend werden
belangrijke veranderingen aangebracht. Eene radicale hervorming van het wetboek werd in rgoi aan het Parlement
voorgesteld. De Japansche strafwet heeft veel van de
Fransche, dus hebben de grondbeginselen der Romeinsche
wet er de bovenhand. Het gerechtelijk onderzoek is dik
vermoedens zijn tegen den betichte,-wijlsonmechk;d
doch straffen en rechtspleging zijn menschelijker geworden
onder den invloed der christelijke gedachten. De dood door
verhanging is in de plaats gekomen van de afschuwelijke
straffen, welke door de oude wet opgelegd werden; de tortuur is afgeschaft. Gerecht en bestuur zijn van elkaar vol
onafhankelijk.
-komen
Reeds samen met de strafwet werd ook de burgerlijke
wet ter hand genomen. Het in overeenstemming brengen
dezer wet met de Europeesche grondbeginselen en practijk
werd aan de Japaneezen opgelegd als de onvermijdelijke
inleiding tot de afschaffing van de vernederende rechterlijke
aanspraken, welke eene heele reeks verdragen aan onder
mogendheden verzekerde. De eerste-danerWstch
pogingen tot hervorming werden gedaan onder den invloed van M. Boissonade en volgden het Fransche model
na, later kreeg de Geruiaansche invloed de bovenhand; en,
voornamelijk met betrek tot de handelswetgeving, werd het
bewonderenswaardig Duitsch wetboek stiptelijk nagevolgd.
In 1890 werden al de rechtbanken heringericht en geordend.
en het volgend jaar werd een wetboek van burgerlijk recht
en een tweede van handelsrecht uitgevaardigd. Deze wetboeken werden door de kamers bekrachtigd en kwamen in
in 1893 in voege. Niemand is gerechtigd te pleiten die niet
vooraf een examen afgelegd heeft. De onafhankelijkheid der
rechters wordt door de grondwet gewaarborgd; edoch, de
hoogste ambten daargelaten, zijn de toegekende jaarwedden
zoo gering, dat zij de eerlijkheid der rechters niet zelden
aan opvallende bekoringen blootstellen.
Intusschen werd het groote werk van het opmaken
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der Grondwet langzamerhand tot goed einde gebracht.
Onmiddellijk na de uitvaardiging van het Keizerlijk edict
van 1881, waarin een Parlement beloofd werd, vertrokken
Graaf Ito en een staf bekwame medehelpers naar Europa,
met de zending er inlichtingen in te winnen nopens de
grondbeginselen en de practische werking der Europeesche

grondwetten. Bij zijne terugkomst werd een bijzonder
bureel ingericht om de opgedane inlichtingen te onderzoeken en er eene grondwet voor Japan uit op te maken.
Het zou belangrijk zijn te weten hoe de Japansche staatslieden tot hunne besluiten kwamen, welke plannen ver
welke bewijsvoeringen daartoe aangebracht-worpen
werden; doch omstandige verslagen, als die welke ons
toelaten iederen stap na te gaan van den loop der werkzaamheden die tot de Grondwet der Vereenigde Staten
leidden, ontbreken ons ongelukkiglijk voor Japan. Wij
moeten ons tevreden stellen met de verklaring, dat, na
acht jaren beraadslaging, de Grondwet plechtig uitgevaar
werd den ii Februari 1889.
-dig
Wellicht is het eigenaardigste kenmerk dezer Grondwet
te vinden in de waarborgen welke de uitvoerende macht beschermen,tegen de inbreuken dervertegenwoordigendelichamen, door diezelfde Grondwet tot het leven geroepen. De
Japansche staatslieden, die tot hun onderricht de politieke
ondervinding der Westersche wereld zoo nauwkeurig nagingen, schijnen voor het minst zoo erg getroffen geweest
te zijn door de nadeelen en gevaren, als door de voordeelen
eener volksregeering. Zij voorzagen dat, met het oog op
het behoud der nationale onafhankelijkheid en op het vol
wat zij als hunne zending in het Oosten-brengva
aanschouwden, eenheid in het bestuur en onbegrensde
macht om over al de krachten van het land te beschikken,
van allereerste noodzakelijkheid zouden zijn; en daarom
besloten zij, in hetzelfde document dat hun de genegenheid
des volks moest verwerve.i, de kroon voor overdreven
inmenging van den volkswil te vrijwaren. Daarbij komt het
dat de Japansche Grondwet, alhoewel in hare groote
trekken de vrije regeeringsvormen van Groot-Brittanje en de
Vereenigde Staten huldigende, toch, in werkelijkheid, het
Duitsche stelsel naderbij komt, dan welk ander ook in de

m
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Westerwereld. Hoewel beperkt in zekere opzichten behoort
de oppermacht alleen aan de Japansche kroon.
't Is de Keizer die de onveranderlijke oorspronkelijke
regelen der Grondwet uitvaardigt en dit dank zij « de doorluchtige gedachtenis van den Keizerlijken Stichter onzes
Huizes en van onze andere Voorouders ». De persoon des
Keizers is heilig en onschendbaar. Hij oefent de wetgevende macht uit, mits goedkeuring van den keizerlijken
Rijksdag. Hij bekrachtigt de wetten en vaardigt ze uit. Hij
roept den Rijksdag bijeen en schorst den zittijd op, hij
ontbindt de Kamer der volksvertegenwoordigers. Als de
Rijksdag niet zetelt dan hebben zijne bevelen kracht van
wet, doch enkel tot den eerstvolgenden zittijd van den
Rijksdag. Hij benoemt en ontslaat alle ambtenaren, zoo in
het burgerlijk bestuur als in het leger; adellijke en andere
titels worden door hem toegekend; Hij heeft het hoogere
bevel over leger en vloot; Hij verklaart den oorlog, maakt
vrede en sluit verdragen; Hij mag den staat van beleg
uitroepen.
De rechten van den onderdaan volgen op de rechten
van den Souverein. Geen Japansch onderdaan mag aangehouden, opgesloten, geoordeeld of gestraft worden, dan
volgens de wet. Het eigendomsrecht is onschendbaar als
het de betaling niet betreft van wettelijke lasten. De vrijheid
van spreken en van uitgave, van openbare meetingen in te
richten, van vereeniging en petitioneering, zijn gewaar
binnen de grenzen der wet ». De godsdienst is vrij-borgd«
zoolang hij niet schadelijk is aan orde en rust.
De keizerlijke Rijksdag bestaat uit twee Kamers — de
hoogere en lagere kamer. Afzonderlijke wetten, die geen
deel maken van de Grondwet, regelen hare samenstelling,
de manier van kiezen, enz.
De hoogere kamer (Senaat) bestaat uit vijf klassen
10) leden der Keizerlijke familie; 20) prinsen en markiezen;
30) graven en baronnen, gekozen als vertegenwoordigers
van de verschillende standen, zonder dat de vertegenwoordigers het een vijfde van iederen stand mogen overschrijden ; 4°) personen door den Keizer voor het leven benoemd,
ter belooning der belangrijke diensten door hen aan den
Staat bewezen, of ook ter wille hunner geleerdheid; 50) per-
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sonen gekozen voor zeven jaren door de vijftien hoogste
lastenbetalers in iedere stad en prefectuur, en vervolgens
door den Keizer benoemd. Het getal leden van de twee
laatste klassen mag het getal vertegenwoordigers van den
erfelijken adel niet overtreffen.
De leden van de lagere Kamer (volksvertegenwoordigers) in 't geheel omtrent 3oo in getal, worden gekozen in
de steden en prefecturen, een of meer leden voor ieder van
haar. De kiezer moet vijf en twintig jaar oud zijn, eene bestendige woonplaats hebben,en op den dag der kiezing sedert
ten minste een jaar gevestigd zijn in het gebied voor hetwelk hij kiest; hij moet aan den staat voor dat jaar en in dat
gebied voor een beloop van omtrent zeven en dertig franken
en half rechtstreeksche lasten betaald hebben. De candidaat
moet dertig jaar oud zijn, hij moet in het gebied, waar hij
zich wil doen kiezen, niet gewoond hebben, doch hij moet
in dat gebied aan den Staat zeven en dertig frank en half
rechtstreeksche belastingen betaald hebben gedurende het
voorgaande jaar. Officieren van het keizerlijk huis, ambtenaars van douanen en politie, geestelijken en nog eenige andere klassen van personen zijn onkiesbaar. Zij die in dadelijken dienst zijn in leger of vloot hebben geen kiesrecht en
zijn ook onkiesbaar. Hetzelfde onvermogen ligt op zekere
klasse van veroordeelden voor een bepaald termijn na het
uitdoen der straf. De hoofden der adellijke familien mogen
noch kiezen voor, noch zetelen in de lagere kamer; maar
andere edelen, die geen lid der hoogere kamer zijn, bezitten
beide rechten. De algemeene verkiezingen hebben, gansch
het land door, op een enkelen dag plaats, gewoonlijk den
i Juli. De stemming is geheim. De leden der kamer krijgen
eene jaarlijksche vergoeding van 2000 fr. Na eene ontbinding moet, binnen de vijf maanden, eene nieuwe kamer
samengeroepen worden.
De Rijksdag, aldus samengesteld, wordt elk jaar gedagvaard. De zittijd duurt drie maanden, doch mag verlengd worden door de Regeering, die insgelijks gemachtigd
is de leden tot buitengewone zittijden op te roepen. De besprekingen zijn openbaar, doch de commissiën van iedere
kamer — en evenals in de Vereenigde Staten wordt een
groot gedeelte van het werk in de commissiën afgehandeld
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— zetelen in 't geheim. De kamerleden kunnen niet aangehouden worden, tenzij zij op heeterdaad van wetsovertreding
betrapt worden of ook — en dit is eene merkwaardige uitzondering — «voor misdaden in verband met eenen staat
van inwendige beroering of buitenlandsche moeilijkheden n.
Iedere wet, buiten de veranderingen aan het keizerlijk huis,
eischt de goedkeuring der Kamers. Wetsontwerpen kunnen
door de Regeering en door ieder der leden neergelegd worden. Beide Kamers hebben het recht aan den Keizer
adressen aan te bieden en verzoekschriften te ontvangen.
« Staatsministers en afgevaardigden der Regeering mogen
altijd aan de zittingen der beide kamers deelnemen en er
het woord voeren — doch zij hebben er geen recht van
stemmen. » De voorzitters en ondervoorzitters der twee
Kamers worden door den keizer benoemd : in de hoogere
kamer zonder beperking, in de andere onder drie candidaten
door de kamer voor ieder ambt aangeduid. Een nauwkeurig
opgesteld wetboek, dat samen met de grondwet uitgevaardigd werd, regelt de leiding der zaken in den Rijksdag, de
betrekking tusschen de twee kamers, enz.
De macht van het geld is de hefboom waarmede de
parlementen in alle grondwettelijke landen, in 't algemeen
getracht hebben drukking op de Regeering uit te oefenen.
Deze drukking tot binnen enge grenzen te beperken is een
voornaam doel geweest der Japansche staatkunde. Het opleggen eener nieuwe belasting, het veranderen eener reeds
bestaande, het uitschrijven van nationale leeningen zijn alle
onderworpen aan den Rijdsdag, die ook, bij middel van een
jaarlijksch budget het toezicht heeft over 's Rijks inkomsten
en uitgaven. Het budget wordt eerst aan de Kamer der
Volksvertegenwoordigers voorgelegd; verder heeft de lagere
kamer geen het minste voorrecht op de hoogere. — Tot
hiertoe schijnt de macht van het geld aan den Rijksdag te
behooren; doch zekere bepalingen der Grondwet leiden tot
een ander besluit.
In de eerste plaats behoeven de uitgaven voor het Keizerlijk Huis — alhoewel zij door de schatkist vereffend
worden — geene goedkeuring van den Rijksdag, ten ware
eerie verhooging gevergd werd.
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Ten tweede :
Alle uitgaven, welke het keizerlijk gezag tot grondslag
hebben of uit de uitvoering cener wet voortspruiten, of ook
nog, welke behooren tot de wettelijke verplichtingen der
Regeering, kunnen door den Rijksdag, noch verworpen,
noch verminderd worden, zonder toestemming der Regeering.
Ten derde
Als de Rijksdag in de onmogelijkheid is te vergaderen
gevolge
van den buiten- of binnenlandschen toestand
ten
van het Rijk, en als er dringend gevaar heerscht voor het
behoud der openbare veiligheid, dan mag de Regeering al
de noodige maatregelen nemen bij middel van eene keizerlijke schikking.
Ten laatste — en deze macht schijnt rechtstreeks
ontleend aan de Pruisische Grondwet :
« Als de Rijksdag over het budget niet gestemd heeft,
of als het budget nog niet feitelijk bestaat, dan zal de
Regeering de begrooting van het verloopen jaar uitvoeren ».
En men lette er wel op dat deze beperkingen in geene
gewone wet, maar in de Grondwet zelf geschreven staan;
dat eene gewone wet nooit de Grondwet vervangen kan;
en dat een amendement aan de Grondwet in den Rijksdag
zelfs niet mag besproken worden, indien het niet aan het
initiatief der Kroon te danken is.
Als men dergelijke wetsbekrachtiging samen met
andere Keizerlijke voorrechten in overweging neemt, dan
blijkt ten overvloede, dat eene oproerige parlementaire
meerderheid, hoe talrijk ook, weinig kans zou hebben,
ten langen laatste haren wil aan de Regeering op te
dringen.
De Grondwet van Japan is klaarblijkelijk wat men
noemt eene onbuigzame Grondwet. Het staatkundig stelsel,
alhoewel niet langer de alleenheerschappij huldigende, is
nog verre van eene volksregeering te zijn. De partijstormen
hebben geweldig gewoed gedurende de jaren verloopen
sedert de eerste vergadering in November 189o, doch zij
hebben de Regeering niet belet voort hare richting te
volgen, zoomin als zij de eenvormigheid en standvastigheid
van haar bestuur hebben verzwakt.
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Het is onze taak niet in bijzonderheden te treden over
de inwendige staatkundige geschiedenis van Japan sedert
189o. De samenkomst van het eerste grondwettelijk Parlement mag aanzien worden als de bekroning der omwenteling, welke zeventien jaar vroeger begon, ter gelegenheid
van het bezoek van het Amerikaansche smaldeel. Nog éen
deel onzer taak blijft af te werken, maar dat deel is van
groot belang — het betreft, na te gaan op welke manier
Japan zich heeft vrij gemaakt van de voogdijschap waarin het
ten opzichte van de vreemde Mogendheden geplaatst werd
door de oorspronkelijke verdragen. Het mag niet vergeten
worden dat de geest, welke de hervormers bij den aanvang
der omwenteling bezielde, aan de vreemdelingen volkomen
vijandig was; en dat, alhoewel hunne geweldige en openlijk
vijandige houding den weg baande tot eene wijzere en
vriendschappelijker staatkunde, zij toch nooit ophielden de
vrijmaking van hun land van het vreemde toezicht, als
eind- en hoofddoel hunner betrachtingen te aanzien.
Door de verdragen in de jaren vijftig en zestig der
vorige eeuw (dus op het tijdstip zijner grootste zwakheid)
met de vreemde Mogendheden gesloten, was Japan in
eenen toestand gebracht die niet alleen zeer vernederend
was, maar daarbij talrijke bezwaren opleverde. Zeggen wij
om te beginnen dat, op een oogenblik dat de noodwendigheid aan geld zich zoo dringend deed gevoelen, het aan
Japan niet toegelaten was meer dan zeer onbelangrijke
inkomsten te eischen van zijn aangroeienden handel en
nijverheid. De overeenkomst van 1866 bepaalde de in- en
uitvoerrechten, voor de Mogendheden in het verdrag vermeld, op een maximum van 5 o/ o hunner waarde. Al de
verdragen behelsden de bepaling der « meest begunstigde
natie;)) het was bijgevolg onmogelijk, door eene bijzondere
vergunning, den tegenstand van gelijk welke afzonderlijke
Mogendheid af te koopen, of eene bres te maken in de
dicht opeengepakte verplichtingen onder welke het land
gebukt lag. Elke Staat — en er waren er in 't geheel een
vijftiental — had zijne eigene consulaire rechtsmacht, zijn
verschillend wetgevend stelsel op burgerlijk en boetstraffelijk gebied. De moeilijkheden, welke de Japaneezen bij
hunne onderhandelingen met de consulaire hoven onder-
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vonden, werden nog vergroot door het verschil van taal. De
opleiding der consuls, in rechtskundig opzicht, was in
menige gevallen gebrekkig; in beroep te gaan tegen hunne
beslissingen was in practijk onmogelijk, want de beroepshoven zetelden aan het andere uiteinde der wereld —
te Londen of te Leipzig, bij voorbeeld. En 't waren niet
alleen de burgerlijke- en strafzaken, waarin Europeanen
betrokken waren, welke voor de consulaire gerechtshoven
kwamen, ook politieaangelegenheden en zelfs het inwendig
bestuur hing van hen af. Als een Europeaan op de Ja
spoorwegen zonder plaatsbewijs reisde, dan was-pansche
het aan de inlandsche overheid in practijk onmogelijk haar
recht te doen eerbiedigen. Als schikkingen genomen werden om de cholerabesmetting buiten het land te houden, dan
konden die aan de Europeanen niet opgedrongen worden.
Men kan zich gemakkelijk voorstellen dat al het geduld en
al de zelf beheersching van een volk als het Japansche, niet
te veel waren, om zulken zakentoestand te doen verdragen.
De Japansche Regeering deed herhaaldelijk dringende
pogingen om het land van deze ondragelijke verplichtingen
te verlossen, maar haar streven bleef lang vruchteloos. Een
voornaam doel van het Iwakura- gezantschap (1871) was, de
herziening der verdragen te bewerken. Doch hierin mislukte
hij volkomen. « Verander eerst uwe wetten)) was in 't alge
antwoord. Zooals wij gezien hebben werden de-menht
wetten (en dat zelfs in den zin der Europeesche grondbeginselen) gewijzigd en in een wetboek vereenigd, doch de ver
werden niet herzien. De eer, het eerst in dien zin-dragen
aan Japan voorstellen gedaan te hebben, behoort aan de
Vereenigde Staten.In Juli 1878 werd te Washington een tractaat geteekend dat, al liet het ook het vraagstuk der rechts
onaangeroerd, toch belangrijke toegevingen deed-plegin
aan Japan, voornamelijk met het oog op den kusthandel, en
op het recht in- en uitvoerrechten te bepalen. Deze toegevingen werden echter bijna waardeloos gemaakt door de
bepaling dat het verdrag niet van kracht zijn zou, vooraleer
Japan met al de Verdrag-Mogendheden eene dergelijke
overeenkomst gesloten had. Vele jaren zouden verloopen
vooraleer dit een voltrokken feit werd.
In 1882 kwamen de vertegenwoordigers der Mogend-
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heden te Tokio samen om het vraagstuk van de herziening
der verdragen te onderzoeken. Japanwerd vertegenwoordigd
door een zijner voornaamste staatslieden, Kaoru Inouye,
minister van buitenlandsche zaken, die volkomen de noodwendigheid begreep, eens en vooral, af te breken met de
afgunstige en uitsluitende politiek jegens andere landen. Hij
legde aan de vergadering een ontwerp voor, dat het gansche
Keizerrijk voor den vreemden handel openstelde — eene
vergunning voor welke van de Mogendheden de afschaffing
der consulaire rechtspleging gevraagd werd. De wensch
weid uitgedrukt dat de verdragen welke deze voorstellen
tot grondslag hadden zouden geldig zijn voor twaalf jaar,
doch dat de tarieven en handelsregelingen na acht jaar
voor herziening zouden vatbaar zijn. Deze vraag werd door
Benige der vreemde afgevaardigden ongunstig opgenomen ;
en van Japansche zijde bleef de bepaling van algeheele
openstelling van het land voor vreemden handel, niet zonder
tegenstand te verwekken. Ook met betrekking tot den duur
van het overgangstijdvak ontstonden moeilijkheden, als
een voorstel om Japan een zeker getal vreemde-medovr
rechters toe te voegen. De afgevaardigden zetelden zes
maanden en moesten dan uiteengaan, zonder tot overeen
gekomen te zijn.
-steming
In 1886 had eene tweede bijeenkomst plaats. Graaf
Inouye (hij had intusschen den grafelijken titel bekomen)
vertegenwoordigde weder Japan. De Britsche en Duitsche
afgevaardigden waren het eens om,zonder eenig overgangs
afstand te doen van de consulaire rechtspleging.-tijdvak,
Doch weder rezen moeilijkheden op: er werden waarborgen
geëischt welke aan de Japansche Regeering voorkwamen
als inbreuk makende op de rechterlijke onafhankelijkheid
van den Staat. De volksweerstand tegen om het even welke
toegevingen van dien aard was geweldig en weder moest
graaf Inouye de conferentie sluiten zonder tot een bepaalden
uitslag gekomen te zijn. Zij had meer dan een jaar gezeteld
(Mei 1886-Juni 1887).
Deze herhaalde teleurstellingen waren er niet verre „-,f
het geduld van het Japansche volk uit te putten. De geestdrift voor vreemde gewoonten en instellingen, die rond
1885-86, tot eene bespottelijke overdrijving geklommen was,
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begon te verminderen. Een gevoel van bitterheid gaf zich
lucht en leidde tot botsingen met de vreemdelingen, tot
moord op graaf Okuma (de opvolger van graaf Inouye als
minister van Buitenlandsche zaken) om wille van zijne
vreemde overhelling en tot den aanslag op den troonopvolger in 1891. Niettegenstaande dat alles, zette de Regeering geduldig hare pogingen voort om tot de hervorming
der verdragen te komen. In 1889 werd te Berlijn een tractaat met Duitschiand geteekend ,waarin voldoening gegeven
werd aan de voorname eischen der beide partijen, doch dat
ook de bepaling behelsde dat vreemde rechtsgeleerden als
rechters in het Japansche verbrekingshof zouden zetelen.
Deze eisch was oorzaak dat de Japansche Regeering hare
bekrachtiging weigerde. Dergelijke verdragen met Rusland
en de Vereenigne Staten bleven steken voor denzelfden
hinderpaal.
Eindelijk toch, toen de vollediging der wetgeving en de
invoering eener grondwet, alle redenen van vrees voor de
toekomst hadden weggenomen, toen alzoo Japans bekwaamheid om zichzelf te regeeren bewezen werd, toen was ook
het wantrouwen der vreemde Mogendheden overwonnen,
en de aanhoudende pogingen der Japansche Regeering
werden met goeden uitslag bekroond. Groot-Brittanje was de
eerste Mogendheid welke aan de erkenning van Japan hare
volle kracht gaf. In Maart 1894 werd te Londen door Lord
Kimberley en graaf Aoki een verdrag geteekend dat, als
vergoeding voor de opening van Japan voor den Britschen
handel, een einde stelde aan de uitzonderlijke rechten en
vrijheden der Engelsche neerzettingen in Japan; de consulaire rechtspleging werd afgeschaft en de volle rechtsmacht
in handen gegeven van de inlandsche hoven. Het voorbeeld
van Engeland werd eerst gevolgd door de Vereenigde Staten
en daarna door al de andere Verdrag-Mogendheden.
De nieuwe tractaten werden in 1899 van kracht. Intusschen was de oorlog met China uitgeborsten en door de
Japaneezen gewonnen. Den 3o Juni 1899 vaardigde de
Keizer erne proclamatie uit, waarin de volgende zinsneden
voorkwamen : « Aan ons is het vergund geweest de volle
erkenning van Japans souvereine rechten te verkrijgen. »
Dan ging de proclamatie voort :
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« In opzicht van de herziening der verdragen, hebben
onze lang gekoesterde wenschen eindelijk voldoening
bekomen. Met vreugde mogen wij het aanstaande in voege
komen der herziene tractaten te gemoet zien, en, terwijl wij
van den eenen kant de verantwoordelijkheid erkennen
welke de veranderde zakentoestand aan het Keizerrijk
oplegt, hopen wij, van den anderen kant, dat de nieuwe
bepalingen zullen bijdragen om onze vriendschappelijke
betrekkingen met de Mogendheden op steviger grondslagen
dan voorheen op te bouwen. Daarom verwachten wij van onze
trouwe onderdanen dat zij, in overeenstemming met onze
wenschen en de verlichte grondbeginselen van onze staat
zonder uitzondering allen, welke uit verre landen-kunde,
tot ons komen, vriendschappelijk zullen ontvangen, en zoo,
met ons, streven om de nationale faam te verhoogen en de
waardigheid van het Keizerrijk te handhaven n.
De geest welke zulke woorden ingeven kan, kenmerkt
liet meerderjarig worden van een groot volk. Min dan eene
halve eeuw is verloopen sedert Japan, vastgeankerd aan
ouden slenter en wars van allen vreemden invloed,nog daar
lag, als eene sluimerende en afgezonderde eilandengroep.
In 1853 liet niets voorzien dat de « Drang nach Osten » der
Europeesche Mogendheden met Japan niet zou doen, wat
hij met China gedaan had — hem verlagen tot een beklagenswaardigen toestand van dienstbaarheid en verbrokkeling. En zulks was hier des te beter mogelijk daar Japan
een eiland is, en in vergelijking met China, slechts weinig
inwoners telt. Doch Japan spande bijtijds zelf al zijne
krachten in. Veilig lag het daar onder de leiding van een
wijzen monark en van staatslieden van onovertroffen doorzicht en beleid; dwarsdoor eene crisis — die van 1895 —
zoo geducht als om het even welke crisis die ooit een jong
en onervaren volk doorworstelde, bereikte het zijn doel.
In- en uitwendig hervormd, behoudende zijne oude vurige
vaderlandsliefde, toch terzelfdertijd gewapend met de
volledige uitrusting der moderne wetenschap, nam het,
nauwelijks vijf jaren geleden, zijne plaats als groote
Mogendheid in de rij der volkeren.
2-12-1904.
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Naar aanleiding van wat op 6n Februari laatstleden
voor het Beroepshof te Brussel gebeurde (i), van de bespreking van het wetsontwerp over de echtscheiding en het aanstaande onderzoek van het wetsontwerp betreffende de
rechtspleging bij onteigening ten algemeene nutte, zal het
niet van onpas komen, voor de lezers van Dietsche Warande
en Belfort, dat hunne aandacht gevestigd worde op de ver
burgerlijke rechtbanken en de burger--vlamschingde
lijke rechtspleging. De uitdrukking «burgerlijke rechtbank »
staat tegenover « beteugelende rechtbank n (2). Zij omvat

de vredegerechten, werkrechtersraden, rechtbanken van
eersten aanleg en van koophandel, beroepshoven en verbrekingshof (burgerlijke kamers).

Voor al die rechtbanken, de vredegerechten en werkrechtersraden uitgezonderd, wordt door de rechters en het
openbaar ministerie, uitsluitend Fransch gebruikt (3). Alle
dagvaardingen, beteekeningen, op eenige na, worden in het
(i) Ziehier volgens Le XX 6 Siècle de uiteenzetting der feiten :
Het geding Josson tegen Niellon werd bepleit. Toen Mr Plancquaert zijn Vlaamsch besluitschrift begon te lezen viel de eerste
voorzitter Mr Delecourt hem in de rede en zeide: M= Plancquaert,

de heer eerste advocaat- generaal en verscheidene raadsheeren
kennen geen Nederlandsch. Ik hoop dus dat gij heusch genoeg
zult zijn, om de Fransche taal, welke hier altijd gebruikt werd,
te spreken. Mr Plancquaert antwoordde « Ik kan het niet aannemen dat men aan de Vlamingen het gebruik hunner taal ontzegt
voor eene Vlaamsche rechtbank. Des te slechter indien die
heeren onze taal niet kennen.» Ten slotte werd een vertaler geroepen om de Vlaamsche pleitreden te vertalen.
)2) Het taalgebruik voor die rechtbanken wordt geregeld
door de wet van 3 Mei 1889.
(3) De eerste die zijn advies in het Nederlandsch uitsprak
was de heer Van Malleghem, substituut van den procureur des
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Fransch opgemaakt en in onze taal wordt slechts door wei
gepleit.
-nige
Het verkeerde van dien toestand werd uitmuntend in
liet licht gesteld o. a. op het IIe Vlaamsch Rechtskundig
Congres te Brussel gehouden, den 28 Juni igo3, waarvan de
handelingen eenige maanden geleden verschenen. Men leze
daarin de bijdragen van Mr De Visschere « Het gebruik der
Vlaamsche taal in de Burgerlijke en Handelsrechtspleging n
en van Mr Bellefroid « Taalgebruik in Burgerlijke zaken ».
Deze artikelen zijn zoo belangrijk dat zij eene ruime ver
verdienen gansch het Vlaamsche land door.
-spreidng
De beschouwingen, welke men daarin gelden laat, zijn
sterk als staal. (i) Wij zullen ze hier niet herhalen, daar wij
ten stelligste verhopen, dat iedereen die bijdragen zal lezen.
Tegen de vervlaamsching der burgerlijke rechtbanken
bestaat een schromelijke hinderpaal, de eenige, namelijk (lat
noch magistraten, noch rechtsgeleerden, behoudens eenige
uitzonderingen, Nederlandsch genoeg kennen om in die
taal burgerlijke zaken te bepleiten of erover vonnissen te
wijzen. — Dit is de hinderpaal ; de voorwendsels, welke
men aanvoert, zijn dezelfde als deze, waaronder vroeger de
wetten van 1873-1889 en de wet De Vriendt-Coremans bekampt werden : dat geene Nederlandsche rechtstaal bestaat; dat de rechtspleging sedert eeuwen Fransch was in
Vlaanderen.
Om aan het eerste punt eenigen schijn van waarheid te
geven, slingert men ons oude teksten naar het hoofd, men
haalt eenige artikelen uit Nederlandsche wetboeken te voorschijn of men spreekt over « nationale gendarmerie. » ( 2)
Konings te Gent. (Zie Vlaamsche Strijd, November »9o3.) — In
het jaar 19o4 werd door de Leuvensche Rechtbank van Koop
een vonnis in het Nederlandsch gewezen. Zijn er nog-handel
andere rechtbanken, die dit doen?
(i) Het zou allernuttigst zijn die artikelen in het Fransch te
vertalen en een beknopten inhoud te sturen naar alle Vlaamsche
bladen.
(2) Vooral tijdens de bespreking der wet De Vriendt-Coremans amuseerde men zich daarmêe. Men hoeft slechts de rechtskundige tijdschriften uit dit jaar op te slaan b. v. Belgique Judieiair en Flandre Judiciaire.
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Of de rechtspleging vroeger in het Vlaamsch (of zoogezeid Vlaamsch) of in het Fransch geschiedde, doet niets ter
zake. Tegen de rechten van een volk geldt geene verjaring..
Wat men ook, maar met meer schuchterheid inbrengt is,
dat Vlamingen uit het volk evenmin de Nederlandsche
rechtstaal, ja zelfs de Nederlandsche taal verstaan als de
Fransche en dat het dus voor die menschen onverschillig
moet zijn of het Fransch gebruikt wordt. Zoo beweerde de
Heer Terlinden Advocaat- Generaal bij het Beroepshof te
Brussel, in eene openingsrede, zen October Igor, dat hij dikwijls de strafvorderingen in het Nederlandsch had uitgesproken en dat hij door den beklaagde niet beter begrepen werd
dan indien hij Fransch had gesproken (journal des Tribu-

naux I901-974.)
Eerst en vooral kan daarop geantwoord worden, dat
voor de Burgerlijke Rechtbanken, heel dikwijls de beslissing afhangt, niet van rechtskwesties maar wel van feiten
zoo b. v. in de lange rij van echtscheidingen en arbeidsongevallen, om slechts eenige voorbeelden aan te geven: dat
het bijgevolg niet moeilijk ware voor de partijen om den
algemeenen zin der dagvaardingen, pleitreden en vonnissen
te vatten.
Het is wel waar dat de Vlamingen uit de lagere standen
bitter weinig woorden verstaan en dat op de straf-rechtbanken de voorzitters soms veel moeite hebben om begrepen te
worden. Dit is te wijten aan den algemeenen toestand van
ons volk en aan het feit, dat in de lagere school niet genoeg
tijd kan worden besteed aan het onderwijs in de moedertaal. Indien deze meer gebruikt werd in het openbaar leven,
zou de woordenschat van het volk stilaan rijker worden.
Hoeveel werklieden zouden vóór eenige jaren de woorden
en begrippen afgestaan of voorbehouden kapitaal b. v. gevat
hebben. Wie kent nu ze niet? Veel goed stichten op dit
gebied Boerengilden en Werkmanskringen. Ten anderen
om een bepaald feit op te geven : De Nederlandsche tekst
der Belgische ongevallenwet werd volgens het getuigenis
van den heer Van Langendonck verstaan door alle werklieden voor wie hij hem las « Elk woord, elke uitdrukking
dezer wet worden door hen zeer gemakkelijk verstaan »
(K. v. Volksv. 9 Juli, 19o3.). Natuurlijk zullen niet alle
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moeilijke uitdrukkingen, alle spitsvondigheden van het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging door den eersten den
besten gevat worden, maar dit is nu ook niet noodig, indien
de Vlaming maar niet meer als een sukkelaar, als een vreemdeling op de terechtzittingen staat of bij vreemden loopen
;voet om alle stukken te begrijpen, welke hem gezonden

worden.

« Res judicata pro veritate habetur » : Geoordeelde zaak
is waarheid. — De Belgische Kamers hebben herhaaldelijk
door het aannemen der Coremans- en der gelijkheidswet de
Vlaamsche rechtspleging noodig gevonden en het bestaan
eener Vlaamsche rechtstaal erkend; zij zelf, die vroeger deze
wetten bekampten, vinden ze nu uitmuntend.
Wij ook, maar wij vinden het dan uiterst logisch, dat
ze worden uitgebreid tot de burgerlijke rechtspleging. (^)
Wettelijke regeling is noodig, maar gaat met menige
moeilijkheid gepaard om de hooger aangehaalde reden :
de Fransche opleiding der magistraten, pleitbezorgers en
advocaten.
Daarom is het noodig ervoor te zorgen dat het hooger
onderwijs vervlaamscht worde. Dit ware, met het oog op de
rechtspleging, gemakkelijk te bereiken door de volgende
bepaling :
Art. 49 der wet van 3 Juli r8gr (2) wordt gewijzigd als volgt.
«Sedert i Januari 1912 kan niemand tot eenig rechterlijk
(i) Een paar voorbeelden: Wanneer de Staatsambtenaars
belastingbiljetten rondsturen aan burgers in Vlaanderen, wordt
hun het gebruik der Vlaamsche taal opgelegd; maar wanneer
dezelfde staat aan burgers hunne goederen ontneemt bij onteigening, geschieden alle exploten en vonnissen in 't Fransch. —
Wanneer iemand zich als burgerlijke partij voor eene strafrechtbank in Vlaanderen aanstelt ten einde schadeloosstelling te
bekomen, moet hij de Vlaamsche taal gebruiken, maar vordert
hij die schadevergoeding voor de burgerlijke rechtbank dan
kiest hij vrij zijne taal.
(2) Dit artikel bepaalt dat na in Januari 1895 niemand in
het Vlaamsche land tot rechterlijke bedieningen zal benoemd
worden indien hij niet door een examen bewijst, dat hij bekwaam
is zich te gedragen aan de wet van 3 Mei 1889 over het gebruik
onzer taal in strafzaken.
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ambt, dat van griffier en toegevoegder griffier inbegrepen, waar
titel van doctor in de rechten wordt vereischt, benoemd-toed
worden in Oost- en West- Vlaanderen, Antwerpen, Limber;
alsmede bij de rechtbanken van eersten aanleg, vredegerechten,
handelsrechtbanken van dc: rechterlijke arrondissementen Brussel en Leuven, indien hij door een examen niet heeft bewezen
dat hij, wat het taalgebruik betreft. de bepalingen dezer wet kan
nakomen.
De jury wordt samengesteld... (Zie wet van 3 juli z8gz.)
» Zijn van dit examen ontslagen de doctors in de rechten, die
door een diploma bewijzen dat zij in het Nederlandsch voor (e
jury, bij de wet van 1891 beschreven, een examen hebben afgelegd over het burgerlijk recht, het handelsrecht, het strafrecht,
de burgerlijke rechtspleging en de strafrechtspleging.
» Bij de handelsrechtbanken mogen de rechters, die het Nederlandsch onmachtig zijn, worden gewraakt volgens de bepalingen betreffende de wraking der rechters (Wetboek van Burgerlij ke Rechtspleging, IIe boek, titel XXI), onverminderd de toepassing van art. 3 der wet van 14 September iS91.
Bepaalde voorstellen tot vervlaamsching der burgerlijke rechtspleging werden reeds vooruitgezet door Vlaamsche rechtsgeleerden en zitdagen (i).
Deze te onderzoeken valt buiten het bestek van dit
tijdschrift : hier worde enkel gezeid dat het dringend noodig
is in eene daartoe opzettelijk te houden vergadering die
kwestie te onderzoeken. Een bond, b. v. de Bond der Vlaana-

sche Rechtsgeleerden zou het op zich kunnen nemen de ver
ontwerpen, welke tot hiertoe werden voorgedra--schilend
(i) Daarover te raadplegen aan het einde van het werk van
Mr Pyfferoen : I-let taalgebruik in de burgerlijke zaken : de voorstellen van den schrijver, van Mr Pauwels en van Mr De Vis
Rechtskundig tijdschrift, 19o3, no 3, Voorstel tot-scher—int
regeling van het Taalgebruik in Burgerlijke zaken door L.Dosfel.
— Voorstellen van Mr De Visschere en Bellefroid : Handelingen
van het III Vlaamsch Rechtskundig Congres, bl. 145 en 155. Besluiten van den V?aaanschen Katholieken Landsbond (zitdag op 24f'
Oogst z9o3, 't Ros Beiaard, Dendermonde, nr van 3o Oogst). —
zitdag van Antwerpen rr -ia September 1904 : Ons Recht, nrs i8-25
September 1904 of Landdagnummer. — Besluiten van den Vlaainschen Volksraad, medegedeeld aan de leden, in 't kort opgenomen
in De Vlaamnsche Strijd, December 1904, Januari í9o5.
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gen, te sturen naar Vlaamschgezinde advocaten en magistraten, opdat deze ze zouden onderzoeken voor de verga
vergadering zelve zou men eene grondige-dering.Op
bespreking hebben. Eene commissie zou worden benoemd
tot het opmaken van een bepaald ontwerp, dat nog eens
zou medegedeeld worden, niet meer aan de Vlaamschgezinden alleen maar aan alle juristen, wier zienswijze men
zou vragen,

Wat thans druk besproken wordt, is het recht van een.
advocaat om in het Nederlandsch te pleiten, wanneer zijn
tegenstrever, rechters of raadsheeren die taal niet verstaan.
Naar aanleiding van het proces Niellon tegen Josson,
besliste de Burgerlijke Rechtbank van zen aanleg te Brussel,
(g Juli 19o3 Rechtskundig tijdschrift igo3, Aflev. 4) : « Overwegende dat de eischer, wanneer hij in 't Vlaamsch pleit en
besluitschriften indient, gebruik maakt van een recht en dus
niet kan worden verplicht een franschen tekst van zijne
besluitschriften te leveren, zegt dat... het recht heeft, de
Fransche of Vlaamsche taal naar goedvinden te gebruiken.»
Toen pleitten Mrs Thelen en De Clercq tegen Mrs Hennebicq
en Graux.
Dat de advocaat het recht heeft te pleiten in de taal,
welke hij verkiest, zelfs indien ze door alle rechters of
raadsheeren niet verstaan wordt (i), wordt thans vrij -algemeen aangenomen, maar kan hij door een tuchtraad der
advocatenorde niet vervolgd worden, omdat hij niet broederlijk handelt jegens een confrater ?
De heer Thelen werd door Mr Hennebicq gedaagd
voor den tuchtraad der advocatenorde te Brussel. Hij werd
vrijgesproken; nochtans besloot de tuchtraad :
(rl Een arrest van het verbrekingshof. (12 Mei 1873) besliste
dat de advocaat, die pleit, de taal moet spreken, welke alle
rechters of raadsheeren verstaan. Een ander arrest (iq Mei 1873)
"bepaalde dat, indien de raadsman van den beklaagde gemachtigd werd om in een taal te pleiten, welke alle rechters niet
verstaan, de pleitreden moeten vertaald worden, en dat dit mag
geschieden volzin voor volzin.
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« L'usage abusif d'un droit peut constituer une faute disciplinaire ; ainsi un avocat parlant le francais et le flamand, et ayant
légalement le choix d'employer l'une ou l'autre de ces langues
à la barre, peut manquer de confraternité en se servant précisément malgré les protestations de son adversaire, de Celle que ce
dernier ne connaitrait pas.
Dit besluit werd meesterlijk bestreden door M. Prayon
van Zuylen, in de zitting der Koninklijke Vlaamsche Academie op 5 Augustus 19o3. (Verslagen en mededeelingen
der Koninklijke Vlaamsche Academie 19o3, IIe Halfjaar
bl. 38-58.)
« De taal van dit besluit, » zegt hij, « herinnert minder aan
het Fransch van Berryer en Jules Favre dan aan het Marolsch
der familie Kaekebroeck.
« De Tuchtraad is zijne macht te buiten gegaan en maakt
zich aan eene wederrechtelijke aanmatiging schuldig, die met
de letter en met den geest van onze landkeure zonneklaar in
strijd is.
Het achtbaar lid bewees daarna dat hij, die ;:ijn recht
niet te buiten gaat, geene straf, al was het dan ook een
tuchtstraf, verdient ; dat liet besluit geene de minste rekening houdt met het recht van den kliënt, die toch de lastgever is, terwijl de advocaat, een lasthebber, zich stipt aan de
gegeven onderrichtingen moet gedragen.
De Acadamie stemde ten slotte in met de volgende
motie door den ]leer Prayon ingediend :
« De Koninklijke Vlaamsche Academie. Gezien het besluit,
waarbij de Tuchtraad der Brusselsche balie advocaten, die gebruik zouden maken van het recht om in het Nederlandsch te
pleiten, met tuchtmaatregelen bedreigt ;
» Overwegende dat dit besluit in strijd is met den tekst van
de Grondwet en met alle rechtsbegrippen, dat het overigens berekend schijnt om de studie en de wetenschappelijke beoefening
onzer taal op rechterlijk gebied feitelijk tegen te gaan;
Teekent verzet aan tegen voormeld besluit, gelast het bestuur de Regeering met dat verzet bekend te maken en gaat tot
de dagorde over »
De Conféreice da enne B erreau de Bruxelles heeft eenige
weken geleden eene buitengewone vergadering gehouden
24
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om te beraadslagen over het recht van den Vlaamschen
advocaat om zijne taal te gebruiken, en met eene kleine
meerderheid het volgende besluit aangenomen :
« La Con férence du )jeune Barreau de Bruxelles, sans méconnaitre le droit des plaideurs de faire usage de la langue flamande,
proteste contre l'abus injustifiable que tenteraient de faire de ce
droit, au mépris des règles de la confrateriiité et de la courtoisie
professionnelles, les confrères qui, sous le prétexte d'obéir au
mandat impératif de leur client, prétendraient s'exprimer dans
une langue que les magistrats ou leurs adversaires déclareraient
ne pas posséder aussi bien qu'eux. »
Het dient aangestipt te worden dat er niet staat : « déclareraient ne pas comprendre » maar wel « déclareraient
ne pas posséder aussi bien qu'eux ». Dus om logisch te
zijn, indien advocaat A tegen adv. B pleit en de eerste redelijk Fransch en heel goed Nederlandsch, de tweede een
weinig Nederlandsch, maar uitstekend Fransch kent, en
beiden verklaren welke taal zij machtigst zijn, zal volgens
het besluit van de Conférence, advocaat A in het Fransch
moeten pleiten en advocaat B in het Nederlandsch, elk in
de taal, welke hij het minst kent.
Bij het besluit der Conférence zullen we niet langer stil
houden; dat het geen steek houdt valt in 't oog. Al wat tegen
de beslissing van den Brusselschen tuchtraad werd uitgebracht is op het besluit der Conference a fortiori toepasselijk.
Advocaten, die geen Nederlandsch kennen moeten afzien van het bepleiten van alle zaken, waarvoor het Neder
evenals iemand, die geen Engeisch kent-landschoig,
best doet zich geene zaken aan te trekken, waarin alle stukken in het Engelsch zijn opgesteld.

Bij de bespreking van het wetsontwerp over rechtspleging in echtscheidingszaken, hebben de Vlamingen eene
nederlaag geleden, welke belangrijk was en toch schier onopgemerkt bleef.
Ik zeg eene nederlaag: het woord is misschien verkeerd
daar geen strijd geleverd werd.
De Vlaanasche Volksraad alleen had zich met de zaak
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beziggehouden. In de vergadering van 20 December 1904
werd door hem het volgende besluit aangenomen :
De Wetgevende Kamers worden verzocht, het ontwerp
van wet tot wijziging der proceduur in echtscheidingszaken niet te
stemmen dan na inlassching der hieronder aangeduide bepaling:

In de Provinciën Oost- en West- Vlaanderen, Antwerpen en Limburg
en de arrondissementen Brussel en Leuven wordt voor alle akten, handelingen en stukken der rechtspleging alsmede voor het getuigenverhoor, voor
het advies van het openbaar ministerie en voor het vonnis, gebruik gemaakt
van de Vlaamsche taal, ten ware de partijen het eens waren om te vragen
dat de Fransche taal werd gebezigd.
De noodzakelijkheid van dergelijke regeling werd raak
bewezen in de Revue Catholique de droit, Juni 19o3 La langue en
matière de divorce et de se' aratiOn de Corps en verdedigd door
Mr Boddaert op het IIIe Vlaamsch Rechtskundig Congres
te Gent gehouden in Juli laatstleden.
De Heeren P. Daens en Juliaan Delbeke hadden in
dien zin eene wijziging aangeboden.
De Heer Minister van Rechtswezen wees ze van de
hand in de zitting van 24 November laatstleden (Anna/es
Parlementaires, 116). Wij vertalen de verklaringen van Mr Van
den Heuvel :
« Ik wil die voorstellen in hunne bijzonderheden niet onderzoeken, want ik denk ertegen de voorafgaande kwestie te moeten
stellen. Hun voorwerp heeft niets gemeens met het besproken
ontwerp, dat enkel ertoe strekt twee punten van de echtschei
te wijzigen. Bij dit ontwerp de taalkwestie in burger--dingswet
lijke zaken te mengelen, zou ons op een verkeerden weg helpen.
En dit te willen doen stuksgewijze, zonder dat eene zoo kiesche
kwestie in haar geheel werd bestudeerd is eene tweede en grove
dwaling.
» Feitelijk heb ik overigens niet gehoord dat genoeg gegronde klachten zijn opgerezen over het taalgebruik in echt
-scheidngzak.»
De Heer Juliaan Delbeke, die afwezig was den 24n November,trok's anderendaags zijne wijziging in, daar hij voldoening had bekomen ten gevolge van de wijzigingen door
de Regeering aangeboden. Welke voldoening bedoeld wordt
is ons onverklaarbaar.
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De Heer Minister antwoordde dat hij de wijziging door
Mr Delkeke aangeboden, bestreden had omdat het hem
onmogelijk scheen ze thans te bespreken, maar dat hij
inlichtingen zou gevraagd hebben om te weten of misbruiken werden gepleegd.
De Heer Pieter Daens verdedigde zijn amendement dat
bekampt werd op dezelfde wijze als liet vorige. De voorafgaande kwestie werd aangenomen bij zitten en rechtstaan
en de zaak was geklonken. (Zie An nales Par ementaires, 25
November 19o4., 131.)
k

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal binnen
korten tijd besproken worden het wetsontwerp betreffende
de formaliteiten en de rechtspleging bij onteigening ten
algemeenen nutte.
Op de vergadering van den Volksraad werd ook dit punt
onderzocht. Door een lid werd aangetoond hoe koddig het
was in dorpen, waar slechts een tiental lieden Fransch
verstaan, aan de deur van het gemeentehuis en van de kerk
een exploot aan te plakken, om aan de burgers uit de gemeente bekend te maken dat de onteigening gevorderd wordt
van een eigendom. De eigenaar zelf gaapt het aan en kan
in de verste verte niet vermoeden dat daarin over hem gesproken wordt. Wat hangen toch die Fransche bekendmakingen daar te doen? Hoe onlogisch? Wanneer de Staat
aan de burgers iets wil bekend maken, moet hij krachtens
de Wet van 22 Mei 1878 de Nederlandsche taal gebruiken.
Zoodra het gerecht er tusschenkomt is hij weer vrij eene taal
te gebruiken, die in sommige plaatsen slechts begrepen
wordt door den pastoor, den geneesheer en misschien door
den burgemeester.
De Volksraad heeft over dit punt bepaalde besluiten
genomen, welke op tijd en stond zullen medegedeeld worden aan de Kamers en het is te hopen dat de Vlamingen dit
maal zullen waken en geene tweede nederlaag oploopen.

Zonder wijziging in de rechterlijke inrichting, zal ver
burgerlijke rechtspleging moeilijk gaan. -vlamschingder
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De ;peening werd reeds vooruitgezet een nieuw hof
van beroep te Antwerpen in te richten, dat als rechtsgebied
de provinciën Limburg en Antwerpen zou omvatten.
Dit zou de moeilijkheid niet oplossen wat de arrondis-rementen Brussel en Leuven betreft.
Zou die inrichting niet strijdig zijn met het art. 104 der
grondwet, dat bepaalt : « Er zijn in België drie beroepshoven

we dit bezwaar wat nader onderzoeken.
Art. 8o van het ontwerp der grondwet bepaalde: « Il y a
trois cours d'appel en Belgique. »
Bij de bespreking stelde de lieer Masbourg voor het
:stikel te wijzigen en te schrijven : « Il y aura en Belgique
trois cours d'appel au moins et cinq au plus. » De Heer
Claus verdedigde de volgende wijziging : « I1 y aura au
morns trois cours d'appel en Belgique. »
De beweegredenen, welke zij ten voordeele van hun
voorstellen lieten gelden, waren zeer gegrond. Nochtans
werden de voorgestelde veranderingen verworpen. (Huyttens, Discussions du Congres national de Belgique. Uitg.
1844 III 254-256, Zitting 26 Januari 1831.)
Het schijnt ons dus, dat zonder herziening der grondwet, de oprichting van een hof van beroep te Antwerpen
onmogelijk is.
Bij de beroepshoven te Brussel en te Luik zouden
bijgevolg kamers of ten minste eene kamer moeten samen
zijn uit magistraten, die de Nederlandsche taal-gestld
machtig zijn. Deze zouden kennisnemen van het hooger
beroep, telkens als de advocaten in het Nederlandsch zouden pleiten of in den bundel Vlaamsche stukken voorkomen.
Het schijnt dat, wanneer partijen in hooger beroep
willen komen voor het beroepshof te Brussel (a fortiori: te
Luik), zij alle Vlaamsche stukken, welke deel uitmaken van
hun bundel, op eigen kosten moeten laten vertalen. (Zie
Ons Recht, 26 Februari 19o5) Zoo dat zij, die Vlaamsch
willen spreken, met hun eigen penningen moeten betalen,
omdat magistraten van Belgie hunne taal niet kennen. Zoo
iets bestaat nergens, dat is specifiek-Belgisch. Mr Bellefroid
klaagde de volgende misbruiken aan, welke ook specialiteiten zijn van het « vaderland, het edel land der Belgen. »
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(<De rechtbank beveelt eene persoonlijke verschijning der
partijen : hare verklaringen worden in het Fransch geboekt,
hoewel in het Nederlandsch afgelegd.
» De partij wordt gehoord op feiten en vraagpunten : De
punten waarop zij moeten worden ondervraagd, worden haar in
't Fransch beteekend, haar antwoord wordt in 't Fransch opgegeschreven, bij vertaling voorgelezen en haar ter onderteekening
voorgelegd, ook indien zij geen woord Fransch verstaat.
» Getuigen worden opgeroepen : De daadzaken, waarover
zij moeten getuigenis geven, worden hun in 't Fransch aangezegd; moeten ook zij soms eenen advocaat gaan raadplegen in
eens anders zaak, om over hunne dagvaarding uitlegging te bekomen? Hunne getuigenis wordt in het Fransch opgenomen, of Zij
die taal verstaan of niet; zij teekenen de vertaling van hunne
verklaring. En op de vertaalde getuigenis wordt het proces gewezen, en kunnen de getuigen naderhand voor valschen eed worden vervolgd, en misschien ten onrechte veroordeeld. Want hoe
licht ontsnapt ook aan eenen nauwkeurigen rechter - commissaris
het fijne onderscheid eener verklaring, wanneer hij die niet
woordelijk, doch bij overzetting in eene vreemde taal moet
weergeven?
» De beslissende eed wordt opgedragen; de partij legt hem
af in het Nederlandsch; het antwoord wordt in het Fransch geboekt. »
Hij zou willen dat de wet bepaalde :
«Alle verklaringen, in rechten gedaan door partijen of door
getuigen moeten aangeteekend worden in de taal, waarin zij afgelegd worden.»

De toestand, dien Mr Bellefroid uiteenzet, bestaat niet
overal, bijv. niet te Dendermonde; 't is misschien weer ten
gerieve van de hoogere magistraten uit Brussel en Luik; het
misbruik zou gemakkelijker verdwijnen indien de beroepshoven van Brussel en Luik behoorlijk werden ingericht met
het oog op het taalgebruik.
Wij denken dat geen wet noodig is; een ministeriëele
omzendbrief ware voldoende om te herinneren, o. a. aan
art. 271 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging
« Sa disposition sera consignée, elle lui sera lue » (dus zijn
eigen getuigenis, geene vertaling), art. 334 zelfde wetboek :
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« L'interrogatoire achevé (geene vertaling dus) sera lu à la
partie n. (i)
De Conférence du 5teune Barreau de Bruxelles heeft over de
zaak beraadslaagd en met groote meerderheid het ontwerp
verworpen om te Brussel aan het Beroepshof eene kamer
samen te stellen uit Nederlandschkennende raadsheeren.
Ongeloofelijk en toch waar.

Om de taaleenheid in de Nederlandsche rechtsstukken
te bevorderen, ware eene officiëele vertaling van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke rechtspleging allernuttigst (2). Indien het taalgebruik in burgerlijke zaken wettelijk geregeld werd, zou het Ministerie van
Rechtswezen er natuurlijk voor zorgen dat ook formulierboeken zouden uitgegeven worden ten dienste der rechtbanken.
In rechtszaken is particularism gevaarlijk en in het
gansche land moet voor een zelfde rechtsbegrip ook hetzelfde
'woord bestaan.
Zonder officiëele vertaling zal het zoo niet zijn.
(i) In Les lois de la 15rocédure civile ei administrative par G. L. J.
Carré, revu par Ad. Chauveau staat daarover te lezen : « Le jugecommissaire doit conserver, autant qu'il est possible, les termes
lont celui -ci (le témoin) s'est servi toutes les fois du moins qu'ils
tendent à fortifier ou a affaiblir sa déclaration; — it est même
de son devoir de transcrire fidèlement certaines expressions
incorrectes ou triviales lorsque ces expressions peignent energiquement la pensée du témoin.
« Le juge-commissaire, selon Mr Boncenne, doit, autant que
cola est possible, conserver les termes du témoin, parce que,
comme disait Theveneau, 1'inversion des paroles (wat moet
dan de vertaling zijn) est quelquefois de grande conséquence
(onder art. 271 — io7ie vraag — Ed. 1862 — II — 622).
Wat het verhoor over vraagpunten betreft, zie hetzelfde
werk. III — 181 — Quest. 1287.
« C'est surtout en matière d'interrogatoire que le juge-commissaire doft étre attentif à consigner les expressions mêmes du
répondant et à ne se servir d'aucun terme, qui puisse en dénaturer le sens. »
(2) Van de andere Wetboeken bestaan officiëele vertalingen.
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In eene rechtbank zou men stelselmatig de vertaling
van Ledeganck volgen, in eene andere de taal der Neder
Wetboeken. In eene andere, zou men zelf een-landsche
vertaling smeden of de woorden uit de streek gebruiken.
De eene rechtbank zou voor solidair : elkheel, een andere
solidair, een derde hoofdelijk stellen — voor usufruit — hier
tocht, daar lijftocht verder vruchtgebruik.

Men denke slechts aan de verschillende wijzen waarop
woorden als: contradictoirement vertaald worden. Wij geven
op : tegenssrekelijk, tegensprakelijk, wedersprakelijk, tegenzeggelijk,
o tegeusbraak.
Essai de conciliation wordt in het werk van Ledeganck
vertaald : dagvaart tot bevrediging, in Bellefroids vertaling en
in de Nederlandsche Wetboeken : poging tot vereeniging.

In welke Nederlandsche vonnissen treft men het woord
aan : « exploot van rechtsingang voor)) « exploit introductif
d'instance » ? Wel vindt men inleidend exploot of exploot
van instelzake. (i)
Dat die vertaling uiterst wel bezorgd dient te wezen en
dat zelfs indien het taalgebruik niet geregeld werd, een
dergelijk werk uitstekende diensten zou bewijzen, valt in
't oog.
Van de Vlaamschgezinde rechtsgeleerden over 't alge
zou ook meer bedrijvigheid op wetenschappelijk-men,
gebied mogen gevraagd worden. Hoe weinigen onder hen
kennen onze rechtstaal !
Wat bestaat er voor Vlaamsch België ? ( 2) In rechtskundig opzicht missen wij om zoo te zeggen nog alles :
wij hebben natuurlijk geene standaardwerken, maar zelfs
geene handleidingen over ons recht.
Niet een onzer Wetboeken werd tot hiertoe in zijn geheel
(i) In akten voor notarissen verleden heerscht nog meer
afwisseling.
(2) De Noordnederlandsche werken zijn nuttig in het opzicht
van de taal en van de uiteenzetting van menig rechtsbegrip,
maar ten gevolge van het verschil van wetgeving kunnen zij
voor Belgische juristen de Fransche werken niet vervangen.
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populair - wetenschappelijk toegelicht, nochtans aan zulke
werken heeft Vlaanderen, even als elk ander beschaafd land
een dringende behoefte.
Verder werden een aantal wetten b. v, deze over de
arbeidsovereenkomst aangenomen welke het volk zou moeten leeren kennen in Vlaamsche toelichtingen uitgegeven
desnoods ter benaarstiging der Regeering.
Wanneer men nagaat hoeveel geld jaarlijks wordt uit
aan tooneelletterkunde en ook aan landbouwonder--gevn
wijs, vraagt men zich af waarom de Staat, die bij alle burgers
de kennis der wetten veronderstelt, geene mildere toelagen
geeft tot verspreiding van wetenschappelijke rechtsboeken
voor het volk. Eenige hulpgelden aan beroepsscholen en
Hoogeschooluitbreidingen zijn niet voldoende.

Het wetsvoorstel Coremans is, in onzen strijd, als het
« Port-Arthur » dat onze beste krachten ophoudt.
Laten wij nooit vergeten, dat wij nog andere veroveringen te betrachten hebben : de burgerlijke rechtbanken liggen thans op onzen weg, als een sterke en bij 't eerste zicht
ongenaakbare vesting. De aanval daarop moet rijp voorbereid, het plan goed gereed gemaakt worden, al ware het
misschien best, den stormloop uit te stellen, tot na de bespreking over het wetsvoorstel Coremans.

Dendermonde, z3 Maart 19o5.

L.

DosaEL.
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ROMAN IN TWEE DEELEN DOOR

G. VERMEERSCH

Van Dishoeck. Bussum. 1904

Een boek van wanhoop. — Een boek van zedelijke ellende.
De bandversiering van Herman Teirlinck brengt ons de hoofdgedachte voor de oogen : 't leven een ondragelijke last!
Een ondragelijke last : omdat de droeve held van heel dit
droevig verhaal gebukt gaat onder de macht der dierlijke ver
geslachtsdriften, der passie voor drankmisbruik;-langesv
omdat geen enkel streven naar hooger den wulpschaard bij
machte is op te wekken uit den roes van zijn baldadig dronkemans-losbandigheid.
Zoo schijnt me dit werk wel te zijn : een uitstalling van
dierlijkheid en verdierlijking, een beschrijven — met een wondere kracht van naturalisme — een beschrijven van physieke en
moreele onreinheid. Dit alles badend in een lucht van zwartgallig pessimism; weggeslingerd in een draaikolk van niet te
behelpen fatalism. 't Doet u walgen en afwerend de armen uitsteken naar al die ondeugd, naar heel die booze doening van
wat, in een bedorven menschenziel, kan leiden tot misdadigheid
en afzichtelijken haat, tot wanhoop en zelfmoord.
De schrijver van dit boek maakt geen apotheose van 't
kwaad. Hij doet er voor terugdeinzen. Hij vraagt zelfs geen medelijden voor den ongelukkige die, beïnvloed door omgeving en
omstandigheid, gedreven wordt tot de uiterste wandaad. En dát
zou ik hem wel verwijten willen. De lezing van De Last lokt
geen deernis uit het hart, maar afkeer alléén; brengt tot geen
vastberadenheid, maar tot moedeloos verafschuwen.
En nochtans, had G. Vermeersch het maar eventjes aangedurfd! Hij had kunnen maken van zijn boek een opwekking tot
beter en gezonder willen, een hulp tot dragen van den moeilijken
,
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Hij had de gelegenheden voor handen, ze lagen er voor 't
grijpen. Op de pastorij b. v., waar Jan en Romme ondertrouw
gaan doen, dáár had hij den priester een taal kunnen doen spreken die dóór-drong tot in de herten der verloofden. En hij legt
den pastoor flauw-prekende woorden op de lippen, woorden van
onbeduidende oppervlakkigheid! Hij had van dien priester
moeten maken een soort opzweeper in plaats van 't geen hij
noemt een «mensch, de kalmte van doode dingen ». Dan zou er
in den verdwaalden jongen een zielestrijd zijn ontstaan, die nu
geen plaats grijpt. Want de schaamte die hij gewaar wordt is
geen opborrelen van goede neigingen, die te velde trekken tegen zijn slechte inborst. 't Is enkel een lichamelijk voelen van
ongemakkelijk-zijn, het niet-durven-opslaan der oogleden in 't
bijzijn van iemand die een levend verwijt is voor zijn ondeugd.
Zoo iets brengt nooit tot inkeer, zelfs niet tot strijd. En dát hadde
ik wel ééns in die lange geschiedenis gewenscht. Al ware de
de ontuchtige dan nog bezweken! De lezer zou er ten minste in
gevonden hebben een aanmoediging tot eerbaar leven en een
weemoedig erbarmen voor de zwakheid van den zondaar.
Maar nu! De arme duts, die de hoofdpersoon is van dit verhaal, hoort nooit meer de klanken der kristelijke zedeleer weerklinken. Alle soorten van koddige theoriën worden hem door
zijn makkers aan 't verstand gebracht. Zijn vriend Cies kan geen
huwelijk goed keuren of 't moet door de vrouw zelf aangevraagd
zijn; Zuul is tegen alle huwelijken omdat «de rol van de vrouw
onzedelijk is », omdat « het bestaan een gedurige leugen is ». En
dan, die schepping van Vermeersch' fantazie : Van Damme!
Een soort fakir die leeft op water en brood, die Boeddha aanbidt
naast den Zaligmaker, en malle spreuken uitgalmt over zuiverheid en versterving waardoor hij de wereld wil beheerschen.
Zoo'n vodde-devoot, die zich oefent « in 't ophouden van zijn
adem en knipt binst, met kleine eindjes, zijn tongvlies los)> is wel
niet geschikt om boetvaardigen te maken.
Overigens de schrijver schijnt er aan te houden de goede
invloeden zoo onbeduidend mogelijk voor te stellen.
Zoo is 't gelegen ook met de herinneringen aan vroeger geloof die soms opkomen in den dronkaard, maar zonder vastheid;
met het aanschouwen van Kristus- of Mariabeelden die zijn ontnuchterden geest geen hamerslagen kunnen toebrengen van
wroeging en gewetensangst. Alles gaat zoo geleidelijk voorbij.
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« Hij wierp op het kruis maar even een schuwe blik, vol pijn
die vlijmde door zijn vleesch, omdat hij de macht tot zelfkastijden miste en zich voelde wegzinken in geniepige schrik voor de
smart welke eene opoffering vergde. » (I blz. 138).
Zoo is 't eindelijk gelegen met de liefde voor zijn moeder,
die bij Jan toch nog altijd boven drijft, maar geen uitwerksel
heeft op hem tot beterschap. « Och, zijn moeder! Hij ging er in
lange tijd niet meer heen en ze kwam nu voor hem staan als een
uitdrukking van de hoogste troost Doch hij dierf daar niet meer
gaan, aan niemand dierf hij zijn ongeluk bekennen, zij zou hem
doorgronden en raden en hij zou van schaamte verzinken. Neen,
daar moest hij niet meer gaan, de aanschouwing van haar oud
wezen was hem voortaan ontzegd en de troost die hem dat gaf.
Hij had niets meer, niets, geen genegenheid, geen liefde, hij kon
er zelfs geene meer zien omdat hun betuiging evenals medelijden
hem aan zijn ongeluk herinnerde. » (II blz. 195-196)
Om dit alles nu in één woord samen te vatten : ik had wat
meer schoone gevoelens willen zien en wat minder dat altijdslechte! Maar, dan had De Last niet meer geweest De Last van
Vermeersch! 't Is waar. En gelijk het boek daar vóór me ligt
vind ik het een machtige brok uit het ontuchtige leven. van 'nen
dronkaard, met zijn gewone blooheid voor 't lachen van anderen
om zijne onredelijke zedeloosheid. Maar ik houd niet veel van
zulke monografies : waar geen enkel reine figuur in optreed, die
dan toch ons verlangen naar zuiver aandoeningen tevreden komt
stellen. Dat het leven, gelijk Vermeersch het schildert, niet onwaar is, kan worden volgehouden. Monsters zijn niet uit de wereld. Maar 't had ook niet onwaar geweest indien 't was opgevat
lijk ik het wenschte; aan kunstwaarde zou zijn boek niets verloren hebben, ik hadde het met meer genot gelezen en de schrijver zou een betere daad hebben verricht.
Dat is wat ik tegen de strekking van dit werk heb in te
brengen. Daar nu Vermeersch het toch zoo heeft opgevat, blijft
er mij enkel te verklaren dat hij meesterlijk zijn idee heeft uitgevoerd. Soms zijn de psychologische toestanden wat langdradig
beschreven en hier en daar zijn er ook wel tegenstrijdigheden in
de karakters met ietwat onvaste lijnen afgeteekend, maar, over
't algemeen, loopt het verhaal met ingrijpende macht tot waar
het komen moest : zelfmoord.
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Van 't begin af is Jan — de hoofdpersoon — letterlijk overmand door zijn slechte driften, en, zoo hij ze niet in daden overgiet, dan is het enkel uit blooheid. Hij trouwt om zijn passie te
voldoen: maar kent geen echte, duurzame liefde en zondigt nog
den dag zelf van zijn huwelijk! Dan komt de moeheid, de zucht
near nieuwigheden, de haat voor zijn schoonmoeder, die hij
slordig vindt, die zijn geldt achterhoudt, die hem niet kan lijden.
Dát is een fraaie brok, doch steeds in't leelijke. Het kan nu paradoxaal schijnen, maar 't is zoo. Die schakeeringen van haat
en nijd, die evolutie in dat wild-woeste vijandschap tusschen
schoonzoon en schoonmoeder zijn tafereelen om in een Dante's
hel te plaatsen.
En eindelijk, wanneer Jan verneemt dat zijn vrouw hem
heeft bedrogen dan is 't een reddelooze wanhoop. In alle zijne
droefheden was 't immer « de straat die hem aantrok „, 't ver
zijn ongeluk in den drank, dagen lang, waar hij red--smorenva
ding zocht. En nu, nu «voelde hij geen weemoed meer, hij was
alleen bezield door de wil om er gedaan mee te maken, daar zijn
toestand onhoudbaar was... Waarom lijden? Waarom strijden ?...
;

Hier lag 't einde van alles, hier, in die gracht, die uitwasemde
dood en verrotting; hij zou hier vergaan lijk alles en geen last
zou zijn schouders nog drukken... » (II blz. 208).
Waarlijk in't beschrijven van ellende naar ziel en lichaam is

De Last een boek van groote waarde. Prachtwerk! Maar 'k blijf
me altijd nog afvragen : waarom loch steeds het volk zóó afgeschilderd ? Zoo dóór en dóór slecht? Waarom zoo een type van
ondeugd, met zulk een schrijverstalent afgeteekend en geboet
Waarom zulk een leven verhaald waar woekeren slechts-serd?
planten van vergif en waar rondwuiven uitwasemingen alléén
van rioolgeuren, een leven zonder hemel, zonder zon? Boeken
die eindigen als dit: met onbeholZen wanhoopskreten, bewijzen:
gemis aan echte levensopvatting, en verwaarloozing van een
manhaftige « Weltanschauung ».
Aldus klinkt de laatste bladzijde van De Last « Nog een
keek hij (Jan) rond, voelde ondanks zich een rilling en-mal
sprong. 't Water plonsde met dof gerucht, rondde in wijde krin:

gen uit en een regen van spetters drupte. Zijn woelende armen
sloegen 't plonsende vocht en zijn beenen verwarden in 't wies.
Nog eenmaal kwam zijn hoofd boven en hij riep benauwelijk
tusschen 't gezijpel van 't water : Onze Heere help mij ! Daarna
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zonk hij voor goed weg, nog eenige golvingen ruischten, dan
werd langzaam alles effen en stil. »
Een boek van wanhoop en zedelijke ellende!
Waarom er geen opbeuring in gebracht tot het goede, die
den Last zou helpen dragen en 's menschen bestaan maken tot
een hymne van hoop al schetteren dan ook de droeve geluiden
der nijpende smarten?
KAREL ELEBAERS.
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Praelectiones de Deo existentia quas in collegio Lovaniensi
Ord. Priedicatorum tradebat Fr. M. P. De Munnvnck O. P.
Lovanii, A. Uystpruyst, 1904.
Met genoegen hebben wij deze Prcelectiones gelezen en hoewel wij in enkele punten het gevoelen van den schrijver niet
deelen, willen wij gaarne zijn werk ter studie aanbevelen, als
eene nuttige, leerzame en degelijke bijdrage om de leer van den
H. Thomas te verklaren en aan alle ontwikkelden toegankelijk
te maken.
Het ligt niet in de bedoeling van den schrijver met zijn boek
meer uitgebreide tractaten te vervangen, hij wil enkel bijvoegen
wat de studenten in staat stelt de moderne wijsgeeren te verstaan,
en de hedendaagsche dwalingen te begrijpen en te wederleggen.
Dit doel ',heeft hij volkomen bereikt, zoowel door een diep
en scherpzinnig onderzoek der argumenten van den H. Thomas,
als door cle oplossing der moeilijkheden en opwerpingen tegen
deze argumenten, vooral door Kant aangevoerd. De klaarheid
van voorstelling, de logische gedachtengang, de krachtige bewijsvoering verdienen allen lof, en maken het boek uiterst geschikt, om als handleiding of handboek bij het onderwijs te
dienen. Tevens wordt menig punt besproken, dat aanleiding
heeft gegeven tot strijdvragen onder de wijsgeeren, en hunne
aandacht overwaardig is.
Ondanks de opheldering van den schrijver, zijn wij niet
overtuigd van de geldigheid van het argument door den hooggeschatten P. Lepidi voorgesteld.
De onmiddellijke overgang van de orde idealis tot de ordo vealis
van het begrip tot liet werkelijk bestaan van het gedachte voorwerp is dan alleen gewettigd, wanneer ons begrip direct (niet
afgeleid), intuïtif (door aanschouwing verkregen), eigenlijk (niet
analogisch), offer 5ropriain sseciemn is. Is het daarentegen middellijk of indirect, uit andere begrippen afgeleid, analogisch en per
sseciein alienain, dan wordt er een bewijs vereischt, om tot het
werkelijk bestaan van het gedachte voorwerp over te gaan.
Nu zal de geleerde schrijver niet ontkennen, dat ons begrip

382

BOEKENNIEUWS

van het Oneindig Wezen niet onmiddelijk, niet Per Iiropriam sfreciem, is, maar ten gevolge van de kennis van het eindige door
analogie en ontkenning der grenzen wordt gevormd, en daarom
God, niet als Hij in zich zelven is, maar slechts op analogische
wijze voorstelt.
Bijgevolg is de overgang van het begrip tot de physieke
werkelijkheid niet gewettigd zonder bewijs, om de objectieve
waarde van ons begrip te verzekeren.
De objectieve waarheid van ons denken bestaat niet hierin.
dat ons denken zonder tusschenkomst der ervaring het in de
physieke orde bestaande, maar het denkbeeldige tot inhoud
heeft, dat wel is waar geene physieke, maar toch eene metaphysieke (bovenzinnelijke) werkelijkheid bezit.
Deze bovenzinnelijke realiteit is onverklaarbaar, zonder een
werkelijk bestaand wezen tot grondslag te hebben. Men kan
derhalve uit de objectieve waarde van ons denken het bestaan
van God als de eeuwige bron van alle waarheid afleiden.
Op deze wijze echter wordt Gods bestaan niet door analyse
uit het begrip erkend, maar de eerste en absolute Waarheid uit
de relatieve, die zich in ons denken openbaart, het grond- en
modelbeeld uit het geschapen evenbeeld a posteriori bewezen.
Dezelfde bemerking is toepasselijk op de verklaring door
den schrijver voorgesteld van het vierde argument van den
H. Thomas (bl. 57). Ons schijnt niet duidelijk dat de H. Thomas
hier het argument van P. Lepidi gebruikt.
Het bestaan van het verissimum, optimum... maxime ens
leidt hij niet af uit de objectieve waarheid van het begrip, maar
uit het bestaan van graden in het ware, het goede, het zijn. Hij
besluit zijn argument niet met deze conclusie, en met recht.
Want uit het bestaan van graden in het ware en goede volgt wel
dat er een waarste en beste, maar geenszins dat er een absolute
waar- en goedheid, een oneindig wezen bestaat.
Derhalve ten einde tot Gods bestaan te komen gaat cle
H. Thomas verder en bezigt een nieuw beginsel: « Het vol
wezen in eene soort is de oorzaak van allen in deze-makste
soort » om het bestaan van God, als oorzaak van alle zijn en
alle volmaaktheid te betoogen.
Volgens Cajetanus spreekt de H. Thomas van de causa
exem^laris (grondmodel), andere niet minder bevoegde uitleggers
verklaren het woord met causa efficiens (werkende oorzaak), zij
wijzen op het voorbeeld van het vuur, oorzaak van de warmte,
en vooral op de vele teksten van den H. Thomas, waarin hij,
van dezelfde begrippen uitgaande bewijst dat God, door schep
oorzaak van alle dingen is.
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Het is hier de plaats niet, om verder over deze vragen uit te
weiden. Intusschen houde de schrijver ons de opmerkingen,
door de vrijheid van opinie in wijsgeerige strijdvragen in de pen
gegeven, ten goede. Zij laten trouwens ongerept de waarde van
het boek, dat wij nogmaals aan de vrienden der philosophie ten
zeerste aanbevelen.
Roernnond. Dr. A. DUPONT.
Adventpredikatiën van wijlen den Zeereerw. Heer J. C. H.
Muré, met een voorrede van den Hoogeerw. Hooggel. Heer
Mgr. M. J. A. Lans, president van het Seminarie te Warmond.
H. 3.75. Leiden G. F. Théonville, Steenschuur, g.
Dat Pastoor Muré, z. g. een prediker is geweest van den
eersten rang, blijkt wel uit zijne uitmuntend ontwikkelde mcditaties op 't bitter lijden en sterven onzes Heeren en uit zijn
prachtige Adventspredikatiën niet het minst.
Deze predikatiën, vijf-en- twintig in getal, die te zamen beschouwd eene aansporing bevatten om boete te doen, wijl het
rijk Gods nabij is, behandelen de groote of zware kanselstoffen,
welke op de gemoederen der geloovigen toch nog altijd den
meesten indruk zullen maken; ze zijn als volgt ingedeeld : de
boetvaardigheid, het laatste oordeel, de eeuwigheid, de dood
dood, het bijzonder oordeel en de hel.
-zonde,
Gaarne zouden wij dezen bundel een meesterstuk noemen
van gewijde welsprekendheid.
Niet alleen zijn de stoffen gekozen in den geest der H. Kerk,
die uitdrukkelijk verlangt, dat de gewijde redenaars het volk
voornamelijk onderrichten in het vluchten van het kwaad en de
beoefening der deugden, « dat zij den mensch dreigend en ver
prediken, wat hun tot zaligheid strekt, » maar ook in-maned
den geest van Christus zelf, die juist deze groote waarheden zoo
dikwijls voor het volk als 't ware tastbaar maakte, en zeker wil
dat de door Hem gezondenen dezelfde stoffen den geloovigen
het meest zouden voorhouden en verklaren.
Bij de behandeling der stoffen staaft Pastoor Muré de stel
bewijzen, genomen uit de heilige Vaders en Kerk--lingedor
leeraars, soms ook uit de rede, doch het meest put hij uit de
H. Schrift, die toch de voormiamste en onuitputtelijke bron blijft
voor de gewijde welsprekendheid. In zijne Adventspredikatiën
overtuigt hij ons, dat de H. Schriftuur, buiten het hoogst gezag
om te onderwijzen, de rijksten overvloed bezit om te illustreeren en te behagen, de sterkste bewegingskracht. Logisch, juist
passend en doeltreffend is alles, wat hij tot bewijsvoering of 't
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verwerken der stoffen aanhaalt en dit geeft een niet te loochenen
schoonheid aan het geheel.
Wat den stijl betreft zijn deze predikatiën niet opgesmukt
met moeielijke en ongewone zinswendingen, hoogdravende woorden, maar vloeiend en zonder droogheid eenvoudig in hooge
volmaaktheid, verstaanbaar zoowel voor geleerden als minder
ontwikkelden.
Gepaste eenvoudigheid is ook een stijlsieraad, en wanneer
wij — om iets te noemen uit het vele — de preek over de ver
poort der hel openslaan, wordt ons den ver--worpelingvód
dichten ongelukkige, nog een wijle vertoevend voor die poort en
denkend aan zijn afgeloopen, huidig en toekomstig leven, een
doch meesterlijk geschilderd.
-voudig
Mgr. Lans noemt in zijn voorrede, deze Adventspredikatiën
modellen, naar welke iedereen, die tot het predikambt is opgeleid, ze beschouwend en bestudeerend, in zich de talenten kan
ontwikkelen en vervolmaken en verder prijst hij dezen bundel
« als een aanwinst voor de studeertafel zoowel van jongere als
oudere priesters », als « een ruim voorzien arsenaal, waarin
menigeen een geschikt en gereed wapentuig zal kunnen vinden
voor den altoos voort te zetten worstelstrijd tegen de zonde. »
Beter aanbeveling voor deze preekverzameling achten wij
X.
onnoodig.
La Pensée chrétienne. Textes et Etudes. — Librairie Bloud,
Paris, vol. grand in 16 0 2.5o frs. a 3.5o. —
Deze nieuwe collectie heeft voor doel ons de bijzonderste gedachten van de groote christene schrijvers te doen kennen, door
het vertalen of heruitgeven van de belangrijkste deelen hunner
werken. Inleidingen, tafels, gepaste nota's en een beknopt overzicht van de overgeslagene deelen maken van die verzamelde
uittreksels stevig samenhangende werken. Zoo zijn onder andere
over de Bonald, Newman, den H. Ireneus, den H. Johannes
Damascenus, den H. Bernardus, werken verschenen van Bourget, Salomon, Brémond, Dufourq, Ermoni, Vacaudard; de volledige vertaling van de boeken van de Heilige Schrift worden
bewerkt door de EE. PP. Rose, Calmes, Lemonnyer. Wegens
den grooten bijval zullen in het vervolg deze laatste studiën in
eene afzonderlijke collectie uitgegeven worden onder den naam
van : « Bibliothèque de l'Enseignement scripturaire. » Al deze
werken zijn goed geschikt om in oorspronkelijke bronnen de
ontwikkeling der christene gedachten na te gaan. Deze uitgaaf
zal veel bijdragen om het leven der HH. Vaders en de kennis hunner werken te verspreiden : wat bijzonder noodig is nu
,
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dat de tegenstrevers van allerhande ongepaste aanhalingen
misbruik maken, om de leering der HH. Vaders verkeerd voor
te stellen. Het is ook nuttig te zien hoe het geloof ten allen tijde
overeenkomt met de toenmalige beschaving.
Collection « Science et Religion »: Etudes ;Sour te temps;brésent.
— Libraire Bloud. Paris ; broth. de 62 p., o.6o frs. —
Deze apologetische verzameling telt reeds meer dan 335
nummers over cle hedenclaagsche vraagstukken. Zij behandelt
of rechtstreeks onzen Godsdienst of onrechtstreeks vragen die
op den Godsdienst betrek hebben : in dezen zin namelijk, dat
zij toont hoe de meeste wetenschappelijke stelsels met onzen
Godsdienst overeenkomen. Veel dezer studiën werden reeds in
vreemde talen vertaald : spijtig is het dat er niet enkele in het
Vlaamsch overgezet zijn.
Wij hopen in het vervolg de voornaamste werken van deze
twee verzamelingen te doen kennen naarmate zij zullen uitkomen.
Beschouwingen, door M. A. P. C. Poelhekke. Venloo
G. Mosmans Sr. — 1904. —
Wij komen vrij laat met onze beoordeeling van Poelhekke's
boek ; maar — de daarin behandelde onderwerpen zijn ook niet
alle van 't laatste nieuw. Men oordeele : Veremundus' tekort in
de katholieke litteratuur, cle Samaritaine van Rostand, Hilda
van Suylenburg. Shakespeare, enz. Doch al kunnen deze opstellen kwalijk aanspraak maken op actualiteit, daarom missen
zij geen gezond oordeel. Mevrouw Goekoop-De Jong van
Beek en. Donk, — « ik durf haar niet bij den naam haars mans
alleen noemen, al is de hare ook nog zoo lang ' , spot Poelhekke
— de schrijfster van Hilda van Suylenburg, krijgt onder andere
duchtig — en verdiend — van de rod. In eenige woorden duidt
de recensent de gebreken van dit tendenz -werk aan: « Een mengelmoes van waar en onwaar, van juist opmerken in de gevolgen
en van mistasten in de oorzaken, van grondig blootleggen van
de kwaal en van onnadenkend grijpen naar een panacee, dat,
als het goed onderzocht werd, geen geneeskracht zou blijken te
bezitten.
Met recht zegt Poelhekke : « Wij noemen de werking van het
boek SLECHT. Juist doordat er zoo heel veel waars in voorkomt.
...De groote fout, die zoovelen begaan, als zij critiek uitoefenen
op economische en politieke toestanden van den tegenwoordigen
tijd... Zij verwarren zeden niet zedelijkheid ; gewoonten, door
langdurig gebruik in bepaalde klassen... heerschend geworden,
soms zelfs wettelijk gesanctionneerd, met moraal. Zij verwarren
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het tijdelijke, het toevallige, met het blijvende, stellige. Wat
bestaat ondanks de hoogste wetten door godsdienst en moraal
uitgevaardigd, wordt door hen verklaard te zijn krachtens die
wetten. »
Voortreffelijk gezegd! en van veel algemeener toepassing
M. E. B.
dan wel op dit enkel boek.
Heidekind. Een levensfragment door Felix Ortt. Amersfoort, 1904.
Felicia Forster is waarlijk een heidekind. Ze is in de heide
geboren, ze is er in opgegroeid, ze wandelt in de heide, alle
dagen. Ze kent ook de heide, onder al heur gedaanten, de wintersche en de zomersche, de voorjaarsche en de najaarsche, ze
beschrijft ze tot in de minste bijzonderheden, ze is er nooit over
uitgebabbeld. Ze is dol op de heide, ze is er op verliefd, zij beiden zijn één hart en één ziel: ze lachen te zamen en weenen te
zamen: boezemvrienden, vertrouwelingen. Ons heidekind prak
nogal: 't leest boeken, 't heeft op een jongens-hoogere--kezrt
burgerschool gestudeerd, 't scheelde niet veel of ze ging op de
Universiteit. Heel verstandig moet het evenwel niet zijn, want
op vijftienjarigen ouderdom zweert het zijn Geloof af omdat,
naar zijn berekening, de arke Noachs al de diersoorten onmogelijk kon bevatten! Op zekeren dag — ja, dat komt ervan als men
gedurig in de heide loopt — wordt haar hulp ingeroepen voor
ingenieur Bergsma, die zijn voet verstuikte, terwijl hij bezig was
met een heidespoorbaan af te bakenen. Hoezoo, hulp? Ja toch,
want juffer Forster, moet ge weten, was een halve dokter; ze
had den stiel geleerd van heur vader zaliger en ook uit de
boeken. Heur specialiteit was: natuurgeneeswijze en — vegetarisme. Nu, ze liet Bergsma naar 't huis van heur « moesje »
dragen en verpleegde hem. Ge kunt het al raden: vuur en buskruit! Het duurt niet lang of de eene zegt: «lieve Enno » en
de andere : ((lieve Licia » — wat niet uitsluit dat ze tusschendoor
samen over allerhande geleerde dingen praten. Licia zou maar
dadelijk met Enno willen trouwen en bekent het hem ook vlakaf
met woorden en streelingen. Doch Enno ontwijkt; hij is genezen
en hij vertrekt. Daarop wordt het heidekind ziek, en geheel de
wijsheid van Dr. Smits staat op haar ziekte bot. Moesje gist waar
de knoop ligt, en vertelt nu aan Licia hoe het kwam dat Enno
ontweek. Enno was niet meer rein van lichaam — door de schuld
van Universiteitskameraden, en had eeuwige onthouding gezworen. Is 't anders niets ? denkt Licia. En onmiddellijk reist ze
gansch alleen naar de stad waar Enno woont, ze valt hem om den
hals en dwingt hem het jawoord af. Doch: in het station had ze
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«les Ava.riés » van Brieux gekocht, en terwijl ze een uurtje afwezig is, valt dit boek in Enno's handen. Daarin leest hij aan wat
kwalen een bezoedelde echtgenoot zijn vrouw en kinderen blootstelt... Een plotseling besluit — hij trekt naar Amerika, Licia
wanhopig achterlatend. Licia ontvangt nu en dan een boek van
overzee, gezonden door hem, ernstige boeken die aansporen tot
overdenking, en schijnt het ten slotte nog te brengen tot een
vaag « geloof aan een liefdevol Vader in den Hemel », den
eenigen troost voor haar onweerroepelijk gebroken hart.
D. C.
Tuberculeus, door Graadt van Roggen, voor de tweede
maal en in een zeer mooien band uitgegeven bij Johan Pieterse
te Wageningen, is een boek van sterke ontleding en heerlijke
taalmuziek, niet een schepping van verrassende nieuwheid of
boeiende handeling noch overweldigende aandoening. Met de
grootste kennis van het menschelijk hart en tevens met de grootste kieschheid heeft de schrijver zijn onderwerp behandeld, —
de onverklaarde liefde van een sanatoriumkranke voor een herstellend meisje. Meer dan ééne bijzonderheid laat ons veronderstellen dat wij in dezen psychologischen roman met een auto-biographische schets te doen hebben. De fijngevoelige karakters,
weinig in getal overigens, werden met trouwe aandacht bestudeerd ; zij spreken en leven, wij kennen hunne stemmingen, zij
laten ons hun wel en wee meegevoelen, soms kunnen ze ons
zelfs door hun -, ederkeerende levensvreugde en hun lyrische
ontboezemingen verrukken. Misschien praten ze wat veel over
kunst, misschien zijn ze wat te wijsgeerig voor den gewonen
lezer, al mishaagt ons de tendenz van het slot niet: het stichten
van een kolonie waar de pasherstelden werk zouden kunnen
vinden. Weinig beschrijvingen leiden onze nieuwsgierige belang
zielsproces af, dat de hoofdzaak is en ze immer-stelingvah
blijft. De mooie moderne kunst van den dichterlijken schrijver
herinnert aan den trant van de Noren en ook eenigszins aan dien
van Couperus, den Couperus van Eline Vere en Noodlot.
Het Dorp is de titel van een nieuwen bundel verzen van
den jongen en buitengewoon vruchtbaren Antwerpschen dichter,
Victor De Meyere, gewezen redacteur van Den Nieuwen Arbeid.
De eerste indruk, dien men bekomt bij het lezen dezer gedichten
is die van een vloeiende, welluidende rythmiek en reeds het
allereerste gedichtje is onder dat opzicht een perel: ook begrijpen wij niet hoe het nog door geen toondichter op muziek werd
gezet. Zonder de minste moeite schijnen die vele korte en lange,
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de gemeten en vrije verzen van deze verzameling uit de pen
van den dichter te zijn gevloeid en al stuiten we hier en daar op
reminiscencen, — op vele, eilaas! — toch zijn eenige zangen
wel degelijk van hem. In het weergeven van nacht- en avondstemmingen, in het vertolken van weeke, gemoedelijke indrukken heeft hij altijd uitgemunt, al dreigden die onderwerpen
soms wel wat eenvormigheid te verwekken. De vurige liefde
voor zijn geboortestreek, (de wazige en grazige oevers van de
Rupel,) spreekt en jubelt luide in al zijne werken, meermaals op
treffende wijze: men leze b.v., Den jongen Stroom. Ook vermeien
zich zijne blikken gaarne op waterzichten en schieten de beelden
van talrijke booten, zwellend in den wind of druipend van
zonnegoud, op en af over de bladzijden van zijn boeken, doorgaans sierlijk uitgegeven : zelfs heeft hij den onderhavigen
bundel met teekeningen van eigen hand voorzien, iets dat mode
schijnt te worden in België.
Onze meening over de toekomst van dezen dichter is de
volgende: wilde hij vastberaden den invloed der Hollandsche
en Fransch-Be]gische schrijvers afschudden en wilde hij stelselmatig alle onderwerpen versmaden die reeds op schitterende
wijze door anderen werden behandeld en alzoo in onzen geest
werden vastgezet, — misschien zou hij de eerste dichter van
het land kunnen worden!
De Doolaard en de Weidsche Stad, door Lode Baekelmans,
is een boek, dat zeker weinig instemming bij de katholieke
lezers vinden zal. Deze kunnen wel eens een matig realism huldigen, — .immers Guido Gezelle ontleende duizend bijzonderheden aan de werkelijkheid! — doch nooit zullen ze het schilderen
van ontuchtige of walgelijke tooneelen goedkeuren. Indien dat
nu werkelijk de synthesis was van het Antwerpsche volksleven,
dan zou het zijn, naar het oordeel van vele bewoners zelven van
de Scheldestad, — om van te huiveren!
Hier laten wij eenige nota's volgen, die wij bij het lezen van
dit zonderlinge boek hebben neergeschreven.
Een reeks eigenaardige kijkjes in Antwerpen, doch geen
roman met spanning en afgewerkte karakters: de schrijver heeft
een doolaard gekozen, om ons van .het eene tooneeltje naar het
andere te leiden. Hij doet op meer dan eene plaats denken aan
Zola, bepaaldelijk aan den Zola van Le Ventre de Paris.
Hij schildert met losse trekken en dikke strepen en heeft
een voorliefde voor het koddige, het wilde, het ruwe, zooals wij
dat in sommige werken vinden van Buysse en Eeckhout, beter
nog, op de doeken van Breughel en Teniers.
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Toch is Baekelmans, ten minste gelijk hij zich op sommige
plaatsen voordoet, een dichter, een ziener, een zegger van bui
kracht, een man met een verbazend schilderstalent,-tengwo
een schrijver met een kruimige, pootige taal, een echte volksjongen van het woelige Antwerpen. Daarbij is hij een muzikant die
soms bonkige volzinnen bouwt, maar ook den lezer op heerlijke
rythmen kan laten wiegelen; — kortom, een kunstenaar der
stemming die met scherpen blik de ziel van een mensch, van een
stuk water, een landschap kan ontleden en op het papier weergeven.
Moge hij eens een gezond volksboek schrijven dat, zonder
den minsten aanstoot te verwekken, in alle christene huisgezinnen moge gelezen worden. L. LAMIBRECHTS.
Jozef Buerbaum. — Schetsen. Antwerpen. De Nederlandsche
Boekhandel, 1904. — fr. 1.75.
Geen kunstwerk. Een boek voor het volk.
Het bevat vier schetsen: r. « Een zeldzaam Ongeval op den
trein » waarin de wederwaardigheden in beschreven worden van
iemand... die zijn broek verliest op den trein; 2. « Versche Mosselen n: een vrouw vraagt een nieuwen hoed en bekomt hem
niet van haar man, — zij wreekt zich door zijn lievelingsgerecht:
mosselen, slecht op te dienen, — zij blijft enkele dagen zonder
vriendschapsbetoon, en de man brengt weer volle vrede door
het laten brengen van een mooie keus winterhoeden; 3. «Het
Nichtje van den Ordonnans »: hoe een geretraiteerde kapitein
en een majoor, die te zamen wonen, verliefd raken op hun meid,
die eigenlijk de verloofde is van hun ordonnans; q . « De Stem
des Volks» een roerend verhaal van een rechtsmisgreep.
Dat alles is verhaald in den trant van de Zondagsillustraties,
met volkshumor van goed allooi. Deze lectuur zal deugd doen
aan het hart en al eens de oogen vochtig maken bij de gewone
lezers van onze volksbibliotheken.
Aan volksschrijvers hebben we tegenwoordig gebrek, en het
doet ons genoegen te mogen vaststellen dat Jozef Buerbaum
aanleg heeft om den afgestorven Snieders op te volgen.
We durven hem aanraden zijn krachten eens te beproeven
aan een roman: maar wil hij iets goeds maken, dan moet hij eerst
nog wat meer lezen, dan levendiger en meer plastisch zijn personnages voorstellen, en minder den versleten schrijftrant van
onze oude romantische school navolgen. L. v. P.
Kinderboeken. Mevr. E. Dopheide-Witte. — Kinderversjes door
Tante Lize. Teekeningen van C. Jetses. — Bussum, C. A. J. Van
Dishoeck. I9o4. Ingen. fl. i.go, geb. fl. 2.5o.
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Vijftig eenvoudige, lieve kinderversjes, waarin te prijzen.
valt de afwisseling van themas, en de goedgetroffen naïeve trant.
Niet alle zullen evenzeer binnen het begripsvermogen van jonge
kinderen vallen, dat is zeker ; maar de schrijfster heeft er ook
voor gezorgd dat de oudere zus, die immers mede mag prentjes kijken, en dat moeder en vader ook, aan het mooie boek hun.
pret zullen hebben. De klip van 't opdringend moraliseeren heeft
zij met veel beleg gemeden. En de teekenaar, en de uitgever,
hebben door meesterlijke prentjes, en door een smaakvolle
inkleeding medegewerkt om Tante Lize's Kinderversjes tot een
puikgeschenk te maken. Zelden lag ons een reeks kinderprenten
voor, zóó lief van uitvoering, en zóó oprecht kunstig. Er zijn:
er ar : alle oprecht welgeslaagde kindertooneeltjes verbeeldende.

P. K.

Nellie. In 't schemeruur bij 't knappend vuur. Voor kinderera
jaar. — Amsterdam, Cohen zonen. 59o4.
Mooi gedrukt, mooie stevige omslag, boeiende verhaaltjes.
ook, maar — geen prentjes. Een kinderboek zonder prentjes,
is wel degelijk schennis van fatsoen wat dit letterkundig vak
betreft. Ook verwittigt de schrijfster waarom zij liever geen
prentjes bijgeeft. De meeste illustraties zijn, meent ze, voor de
kinderen een teleurstelling. Ze kwam tot de overtuiging « dat
men den kinderen zuiverder en tevens meer - vormend genot ver
wanneer men hun geeft: boeken zonder prentjes, en.-schaft,
prentjes zonder tekst; boeken die tal van beeldjes suggereeren ;.
prentjes die hun eigen geschiedenis vertellen. » Dat voorberichtje
aan de ouders is wel lezenswaard.
De reeks verhalen zullen wellicht beter genoten worden door
kinderen van twaalf tot vijftien jaar, dunkt ons, dan door zulke
van zeven tot twaalf.
In nr 6-7 van Lectuur werd door den heer C. J. F. Vetter eery
flinke bespreking aan Nellie's werkje gewijd. Hij brengt hulde
aan het talent der schrijfster, en waardeert de keurigheid van
't nette bandje. Maar de inhoud is hem weleens verdacht. En.
bij zijn oordeel in dit opzicht sluiten wij ons aan, wat de vraag
betreft of men het katholieke kinderen dient te lezen te geven
— liever niet.... P. K.

van

7-12

Anna Hubert van Beusekorn. Ben. Bussum, C. A. J. van Dis
Geb. fl. i.9o.
-hoeck.1904Ingfli5
Deze schetsen uit het leven van een braaf jongetje, de kreupele Ben, zijn zeer boeiend en opwekkend geschreven. De taal
is los, en de stijl levendig. De verschillende personen, volwassenen zoowel als kinderen, zijn flink geteekend. De schrijfster
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munt er in uit ieder te laten spreken naar het past bij zijn stand
en karakter en jaren. Ben's « avonturen », — het woord valt wat
sterk van kleur, om eenvoudig uit te drukken wat het Duitsch
met « Erlebnisse » bedoelt, — zijn daarbij vol afwisseling,
De schrijfster weet leuk en spannend te verhalen, en bij
sommige tafereeltjes (als dat prachtige hoofdstuk V. waar plaag
keukenmeid fopt, echt op zijn Fritz Reuters!)-sterSamdu
is lachen onbedwingbaar. En daar nu een warme, hartelijke toon
door het beele boek heerscht, en de schrijfster de kunst verstaat
om het kindergemoed te verteederen, bij alle vermijding van
opzettelijk moraliseeren ; daar « Ben », ten slotte, ook de oudere
familieleden een paar aangename avonden zal bezorgen; om al
die redenen, weze het, met het oog op de Sinterklaas- en Kersten Nieuwjaarsgeschenken, ooms en tantes en peters en meters
warm aanbevolen. P. K.
Over Drijfkracht. I. Stoom-, Gas-, Petroleums- enBenzine- snotoren.
II. Electrische Drijfkracht. door Arthur Stevens, der Genie van
het Belgisch Leger. (Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. Nrs 65 en 66.1 fr. o.5o.
Zaakrijke boekjes zijn deze. Op een beperkt getal blz. is
zooveel mogelijk bijeengevat : Geschiedenis, technische ineenzetting en toepassing der drijfkrachtverwekkende tuigen, benevens begrippen over de verbruikte stoffen, als gas, petroleum,
benzine, acetyleen enz. — dat alles verduidelijkt door teekeningen.
Den oningewijde wordt wel wat te veel te verorberen voor
innerlijke waarde dezer werkjes erkennen wij vol -gezt.D
maar toch voelen wij ons genoopt den schrijver te-garne,
herinneren aan de leuze: Honger onderwijs voor 't volk.
J.V.H.
Over Zeekunde, door K. Goinaners, Licentiaat in de Handels
(Katte. Vl. Hoogeschooluitbr. Nr 67). De Neder--wetnschap.
landsche Boekhandel, Antwerpen. fr. o.25.
Wat weet men in 't algemeen over zeekunde dan: dat de
wereldzee in vijf groote afdeelingen verdeeld wordt, dat zij de
3/4 van de oppervlakte des aardbodems inneemt, dat zij aan
vaste stroomingen onderworpen is, en dat er levende wezens in
haren diepen schoot wonen.
Hier nu is stof voorhanden om die gewone begrippen te
volledigen. Er wordt gehandeld over de diepte der zee, de zeebodem, het zeewater, de bewegingen der zee (golven, getij,
winden en stroomingen).
Dat is 't eerste deel.
In 't tweede heeft schrijver het over de planten en de plantendieren; de visschen en de andere zeedieren.
Voor velen is hier veel te leeren. J. V. H.
A. Jansen, Directeur van de Vormschool tot Opleiding van
Bewaarschoolhouderessen te Rotterdam : Het Kind en zijne
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eerste opleiding in de kinderkamer en op de bewaarschool.
Herziene Uitgave. — Nederl. Boekh. Antw.
De waarde van dit belangrijk boek is niet licht te overschatten. Het is, voor den alleszins nettigen inhoud als voor den
vorm, den samenhang der gedachten en de klare voorstelling,
een uitmuntend werk. Het bevat kostbaren raad aan de onderwijzeres, en vele goede wenken voor alwie kinderen op te
brengen heeft, met het oog op de bevordering der gezondheid;
en het gaat allerlei dagelijksche misslagen te keer wat de zedelijke opvoeding betreft. Helder en boeiend licht het den lezer in
over de opvoedkundige physiologie, en zoowel de algemeene
aanleg als de bewerking der verschillende hoofdstukken dient
geprezen als voortreffelijk.
De bewaarschool-onderwijzeres in de eerste plaats zal hier
kostelijke hulp aantreffen, opbeurende aanmoediging, en velen
goeden raad.
Maar niet zij alleen : ook iedere huismoeder zal hier een
schat van noodige kennis kunnen opdoen, met het oog op haar
dagelijksch verkeer met haar kinderen, en dezer lichamelijke
zoowel als zedelijke opvoeding.

Doornik.
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OVERZICHT DER TIJDSCHRIFTEN

Biekorf. t k ¢.
Vervolg van Caesar Gezelle's Uit «den Levene der Dieren » van
eene muis die in de val geraakte, aangenaam verteld. — Dr. E.
Lauwers vertelt van een Duitschen jongen, gave en gezond van
lichaam, die met zijn hart en zijn darm alle slach van « kunsten»
uitsteken kan. — Onuitgegeven rijmen van Guido Gezelle «c rijpe
en groen, meest groen, onvoltooide of gelegenheidsstukjes» zoo
staat er te lezen aan den voet der bladzijde.
— T k 5. Dr. A. Depla begint een opstel over de pokken. —
Een stukske in 't wilde gegroeid door Horand. — Kernnis, verzen
van K. De Laev. — E. Van Cappel geeft het begin van een artikel joel, waarin hij wil nasporen « die aloude heidensche doening die bij de Gerinanen te wintertijde omtrent Kerstdag plaats
greep en heden nog den naam draagt van Joel. n
De Vlaamsche Kunstbode, Februari igo5.

Slot van G. Segers Kempische novelle : De Kluizenberg. —
Verzen van Hug. van Oye. Fr. Vanmechelen en Jac. Stinissen.
— J. Niederer begint een breedaangelegd artikel over Vondel's

« Palainedes ».
Germania. Maart rgo5.
Dr. Winterstein bezocht Aarlen en 't Groot-hertogdom
Luxemburg en 't viel hem tegen : in Aarlen was 't alles fransch,
en ook in Luxemburg veel te veel. Voorts haalt hij een en ander
aan uit de Jaarhoeken van het Duitsch genootschap te Aarlen.
--- Slot van prof. Dr. G. Verriest's rede over dichter Guido
Gezelle,overgedrukt uit de verhandelingen van het Nederlandsch
Congres te Kortrijk. — Eenige typische beschouwingen over de
begraving van Paul Kruger ((van een vriend uit Zuid-Afrika ».
— Nederland en België, een artikel uit de Nieuwe Rotterdamnsche
Courant. — Uit de Rheinische Westfdlische Zeitung overgenomen
een opstel over Die Sprachenfrage in der Kabkolonie, waarin geklaagd wordt over het groot verschil tusschen de algemeen gesproken taal (het Afrikaansch) en de schrijftaal. Ter loops wordt
er ook over geklaagd dat de dominees wat te veel uit zijn op 't
geldelijk inkomen. Zij worden goed betaald en veranderen te
veel van parochie, als zij maar hun stoffelijken toestand kunnen
verbeteren. — Omer Wattez vertaalt eenige Duitsche balladen.
— Robert Auerbach preekt grooter verkeer aan tusschen Duit
-schern
Vlamingen.
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't Park's Maandschrift, r5 Maart rgo5.
Wijdt eenige bladzijden aan zaliger Edw. Van Even « den
grooten geschiedschrijver en hooggeachten vriend.» — J. H.
J(anssens) geeft het vervolg van zijne Eenige bladzijden uit de Kerkelijke geschiedenis van het Aartsbisdom Mechelen. Hier gaat het over
den tijd van Maria Theresia en Jozef II.
De Banier. i en 2.
De twee eerste bijdragen over zaliger pater Valentinus
Paquay, van de orde der Minderbroeders, bijgenaamd de hei
nieuwjaarsdag 1. 1. te Hasselt overleden. « Men-ligepatr»o
heeft berekend dat pater Valentinus meer dan honderd duizend
uren van zijn priesterleven in den biechtstoel heeft gesleten.» —
Een pittig dichtje van L. Lambrechts Omdat ik van Limburg ben.
— L. A. wijst er terecht op dat het kunstonderricht in de gestichten van middelbaar onderwijs meer diende in eere te komen.
Hij ontleedt als voorbeeld van hetgeen in de klas kan gedaan
worden Ruben's Kruisrechting. Osw. Robijns geeft eenige inlichtingen over de letterkundige beweging in Limburg gedurende
19o3-04 : over de bibliotheken (in Bree, waar er 228 boekdeelen
zijn, werden er in 59o3 slechts 2 in lezing gevraagd!) « Er bestaan afdeelingen van het Davidsfonds te Beeringen, Borgloon,
Bree, Hasselt, Maaseyck, Peer, St-Truiden en Tongeren, die te
zamen 465 leden tellen. Een paar afdeelingen uitgezonderd, zijn
allen diep, zeer diep ingesluimerd, en brengen weinig of niets
te weeg op letterkundig gebied; hunne werkzaamheden bepalen
zich bij het uitdeelen der boeken welke hun van het hoofdbestuur worden toegezonden, uitzending die dan nog soms lang
uitgesteld wordt. » — Verzen door J. Geurts en W. Van Genck
en eene letterkundige ontleding van Bilderdijk's De Rozen door
J. G(eurts).
Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude
Hertogdom Brabant. Februari igo5.
J. B. Stockmans deelt het vervolg mee van Het Obituarium
van St-Pieterskerk te Anderlecht. — Fr. De Ridder deelt wetens
bijzonderheden mee over het gezag van het kapittel-wardige
van St-Germanuskerk te Thienen, « de macht om al zijne onder
te dagen, te oordeelen en « de deliquanten te corrige--horigen
ren » zonder tusschenkomst van eenig andere rechtbank. » —
E. H. Goetschalckx schrijft over de oude parochie van Hul

-denbrg.
Vlaanderen. Maartnummer.
Zwaar en droevig ! 't Nummer komt aangebold — en, in
vergelijking met andere nummers aangesukkeld — als eene dooThuiskomst van J. Van Overloop. Een
denkarre vol lijken.
matroos die 7 jaar op zee reisde,krijgt de landziekte, komt zoeken
naar zijnen thuis en naar zijn moederken, vindt noch 't een noch
't ander en verzeilt eindelijk in eene « slaapsteê » op 't Schipperskwartier. Als uiterlijke beschrijving kan 't min of meer geslaagd heeten ; maar wat steekt daar bitter weinig zielkunde in!
Al wil schrijver niet trachten — 't ware nochtans wenschelijk —
ons het worden en 't gedurig wisselen van die tegenstrijdige
gedachten en gevoelens uit te pluizen; dan moest hij ons toch
—
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'nen dieperen kijk gunnen in de wondere ziel van dien matroos
die vlagen krijgt van weemoedigheid waar er schijnbaar geen
reden toe is. (b.v. 't bezoek aan de zuster). De lezer heeft ook
recht streng te zijn tegenover de alkoolgeuren die uit 't stuk
opstijgen; waren die zoo noodig?
Van Constant Eeckels drij gedichten. Zeker komen er schoone
verzen in voor, schoon-geslagen verzen. Maar staan daarnaast

geene gezochte beelden, bijzonder geen gezochte klanknabootsingen? Als voorbeeld, uit «Schelde ».
Ge hebt bedrogen, Schelde! Als over weidsche stad
het woeste waaien woeft uit verre doffe weien,
waar herderlooze schapen blatend dolen, hoor
ik in liet zuur gegier een leeftig zwoegend schreien.
En dan dit naar, gallig droef-zijn! — 0 vrouwe-leed van Karel
van de Woestijne. — Van Victor de Meyere eene Studie op
Steynen, Van der Meer en Lode Baekelmans in hunne verhouding tot Zola. — Lodewijk de Ract. cc Vlaaansche Captains of
Industry? » Een schoon artiekel dat eens te meer bewijst hoe
noodzakelijk de vervlaamsching is van ons hooger technisch
onderwijs.
De Gids. Maart 59o5.
Mr J. N. Van Hall begint de uitgave van eene reeks brieven
of stukken van brieven van Mevr. Boosboom-Toussaint aan
Busken Huet. « Ik koos er uit... wat mij het belangrijkst scheen
voor de kennis van het karakter en de levecusbeschouwing der
beminnelijke schrijfster tot wiel Huet zeide : « u heeft het alleen
aan het charme uwer niet openbare brieven te wijten, zoo men
naar uwe mémoires verlangt », het belangrijkst ook voor de geschiedenis van haren arbeid, voor haar oordeel over eigen en
anderer werk, voor de kennis van hare onmiddellijke omgeving. » — Sonnetten van Hel. Lapidoth-Swarth, — Minister
Kuyper evil meer toelagen en meer vrijheden geven aan 't vrij
onderwijs. Dat de voorstanders der vrijheid daarover jubelen,
gansch natuurlijk, maar 't zijn de liberalen die 't meest lawijd
maken, de staatschool, zeggen ze, is in gevaar, en daardoor ook
heel het onderwijs! In dien geest ook een artikel van Dr. D Bos
die bemerkt dat ((niet de waarborgen welke voor deugdelijkheid
moeten worden gesteld » vereischt worden. — Prof. J. de Louter
pleit ten voordeele van Liberale concentratie met het oog op de
aanstaande kiezingen want, zegt hij, « het is hoog tijd, dat de
liberalen de gevaren van den staatkundigen toestand helder inzien en niet onderschatten. » — Slot van M. Scharten-Antinks
schets Sprotje. — Ida Heyermans kan geen goed genoeg schrijven
over het Deutsche Lands-Erzichungsheinn te Haubinda, een uitgestrekt landgoed waar Dr. Lietz Bene school heeft gevestigd, zoo
een beetje in de goesting van scholen op z'n Enrelsch door Demolins in Frankrijk aangeprezen. — Dr. H. T. Colenbrander
bespreekt het boek van Elise Legrange Les frères Laurillard-Fallot.
Souvenirs Je deur oEetiers ee tena^s de l'Enafire, ook voor onze ge
-schiednva't
jaar '3o van belang.
De Katholiek. Maart 19o5.
A. Haans heeft het over de Oostersche planten die in onze
tuinen gekweekt worden. — Slot van M. S. karakterschets
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Maria II van Engeland, prinses van Oranje. — Vervolg van Simon
Boers Indrukken te Melaan. Ditmaal gaat het over de muziekBohémien. ((Er zitten er hier in mijn pension steeds tien à vijftien zangers en zangeressen te wachten op scrittura (engagement voor 't theater) en... elkaar af te breken. Jovialiteit, collegialiteit is ver te zoeken. De Italiaansche beginneling- artist is
geen jollige losbol, geen guitige grappenmaker. Hij is somber,
melancholiek. » — Verzen door Felix Rutten en Fr. Martialis
Vreeswijk.
De Katholieke Gids. Maart 19o5.
Ditmaal heeft Norbert van Reuth het over Rouaan en omstreken. O. a. ((Reeds dikwijls heb ik mij geërgerd over het
weinig karakteristieke dat de Fransche beeldhouwers in de figuur van Jeanne d'Arc hebben weten te leggen. De twee ruiter
te Parijs stellen haar voor als een tenger poppet; e,-standbel
gelijkend op een jonge page, die voor den eersten keer rijles
neemt, en daarbij, om zijn evenwicht te bewaren, geducht met
zijn degen in de lucht schermt. Het ruiterstandbeeld te Reims
is niet veel beter en maakt met zijne onbeduidende figuur
eene uitermate belachelijke vertooning, geplaatst als het is op
het plein vlak voor den reuzengevel van de kolossale kathedraal.
Het beeld op éen der markten van de stad Rouaan mag een echt
mislukt voortbrengsel genoemd worden, en evenmin een kunstwerk vormt hier te Blosseville de tengere staande figuur der
moedige jonkvrouw, zij moge door den beroemden Barrias gebeiteld zijn.» — P. J. van den Gaar ontleedt het 3e deel van
Eug. Veuillots werk over Louis Veuillot. Dat 3e deel behandelt
de jaren 1855-1869 en boeit « den lezer nog meer dan het tweede ».
— Verzen van P. J. van den Gaar en ten slotte een opstel, heel
algemeen, Alcoholisme en geestesstoring.
Taal en Letteren. i5 Februari en r5 Maart i9o5.
P. Valkhoff schrijft over vertaalkunst. Van vertaalmanier die
ligt « voor 't grijpen in schoolkahiers en vertaalde leesgezel
spreekt hij niet. Hij onderscheidt twee soor--schapenrom»
ten van vertaalkunst : de re waar de vertaler doordringt in het
oorspronkelijke, en de Hollandsche zin het oorspronkelijke zoo
nabij mogelijk komt, en de 2e waar de vertaler transponeert in
zijn taal en tracht te zeggen of te zingen wat de kunstenaar zou
gezegd of gezongen hebben als hij Hollander geweest was. Als
voorbeeld van de re soort haalt hij Van Deyssel's vertaling aan
van Akëdystéril, maar schrijver houdt toch meer van de 2e
methode. — Vervolg van Dr C. G. M. de Vooys belangrijke
Op nerkingen over Nederlandse Versbouw, die even als het 3e vervolg
in 't Maartnummer bewijs geven van een klaar inzicht in de
zaak. — Buitenrust) H(ettema) geeft in het Februarinummer en
in 't Maartnummer het vervolg van zijn opstel : De Oude en
Nieuwe Methode van "laatstudie dat door onze schoolmannen met
vrucht zou gelezen worden. Zij ook immers zijn maar al te geneigd de spraakkunst als een evangelie te aanschouwen.
In 't Maartnummer schrijft Dr J. B. Schepers over Bredero's
liefde voor Margriete. — J. J. Salverda de Grave heeft het over
de woorden luim, kwetsen, bui, rei en caryn. Voorts de vervolgen waarvan hierboven sprake.
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Noord en Zuid. Jan. en Febr. Igo5.
J. E. Ter Gouw licht eenige woorden en uitdrukkingen toe.
O. a. schrijft hij vier bladz over broer Korneliz, den bekenden
brugschee predikant uit de 160 eeuw. Schrijver zou wel doen
zich wat beter over broeder Kornelis in te lichten o.a. in kan.
De Schrevels Histoire du Seminaire de Bruges, en niet te ver
dat de zoogezeide sermoenen die hij aanhaalt geschreven-getn
en uitgegeven werden door de vijanden van broeder Kornelis,
door de Geuzen, dle hij zijn leven lang bekampt had.
De Hollandsche Revue. 25 Febr. 1905.

Onder de rubriek Wereldgeschiedenis gaat het hoofdzakelijk
over Rusland : over den opstand, de door den Czar ontvangen zoogezeide werkliedendeputatie, het karakter van den Czar
enz., voorts de moeilijkheden in Hongarije, de Duitsche handels
Arabische gevaar dat begint dringend te worden-tracen,h
voor geheel het Ottomaansche rijk. — Onder de belangrijke
onderwerpen : de fiostduif in dienst onzer krijgsmacht, en Iets over
eenige geneesmiddelen uit vroegere eeuwen. — De karakterschets is
gewijd aan H. Van Kol, den socialistischen afgevaardigde,
waarvan veel goeds, wordt gezegd en die, volgens hier wordt
betoond, een zeer werkzaam leven leidt. Zijne kennis van 't
Fransch wordt hier ook geroemd. Van Kol immers studeerde in
de « Ecole Moyenne)) te Turnhout. «Natuurlijk werd het onderwijs daar hoofdzakelijk in 't Fransch gegeven, uit die dagen
dagteekent dan ook zijne grondige kennis van de Fransche taal.»
Daarom zullen hartelijk lachen al wie de studiën onzer middelbare scholen kennen. Lachen zullen de Vlamingen ook nog om hetgeen verder te lezen staat. In 1886 verbleef Van Kol te Oostende,
binst zijn verlof. « Iederen Zondag trok hij er met de partijgenooten op uit, om cle omliggende dorpen te bewerken, waarbij
zijne beclrevenheicl in 't spreken der Fransche taal hem goed te
pas kwam.» 't Fransch, in de omliggende dorpen van Oostende!!
— Als Boek van de Maand : Arbeiderstuinen in Buiten- en Binnen
-land
door J Bruinwold Rièdel.
Op de Hoogte, Maandschrift voor de huiskamer. Febr. i9o5.
Nog eens een goed nummer, fraai geïllustreerd, met allerlei
«van den dag. » Bijzonder opgemerkt: Over de maand die heenging; 't Vervaardigen van cliché's ; Mevrouw Mestdag -Van
Houten; 't Vervolg van Smyrna en zijne Hollandsche Kolonie;
Pieter Krum, een Rotterdamsch schetsje ; 't slot van Tolstoi's
Blusch het vuur wanneer het nog tijd is ; de muziek en tooneelkroniek,
en 't overzicht van tijdschriften.

Van Onzen Tijd, 4€ jaarg. nr 6.
Een zeer duidelijk artikel over Ilet Herstel van den Gregoriaansehen Zang door E. H. C. P. M. Van Erven Dorens, bijzonder
over het rythmus van het Gregoriaansch. De schrijver deelt
hierover de meening van pater A. Dechevrens S. J. die, in tegen
benedictijnen beweert dat het Gregoriaansch een-strijdme
muziekalen rhythmus heeft even als alle andere muziek en dat
de rhythmus in de oudste en beste handschriften staat aangegeven. Th. Molkenboer geeft het slot van De toekomst der Kathotieke
kunst in Nederland. Men ziet veel te veel naar 't verleden, beweert
de schrijver « de studie van het oude is eene zeer gevaarlijke
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studie e.•. vooral voor dezen die ((zich in de prachtige kunst van
het verleden verdiepen zonder genoegzamen blik in de toekomst.
Al wat achter ons ligt heeft voor ons heden of als richtsnoer voor
de daden in de toekomst slechts eene betrekkelijke waarde. »
Hoe nu eigenlijk die hedendaagsche of die toekomstkunst moet
zijn blijft echter fel in 't duister. Want is het wel genoeg te zeggen dat « uit die komende (Katholieke) maatschappij (van de
toekomst) zal dan als van zelve die schoone roze van Katholieke
Kunst bloeien »? — Maria Viola bespreekt eenige jongst ver
kinderboeken.
-schen
Studiën. Dl. 63. — afl. 5.
In « Poëzie als Woordkunst II. » vergelijkt P. Zeegers eerst
Dicht- en Toonkunst, en betoogt daarna dat het muzikaal gedeelte der Poëzie dikwijls te gering geschat, maar door Modernen overschat wordt. — In « geschiedenis en Dogma volgens
Blondel » onderzoekt en veroordeelt J. F. De Groot de nieuwe
Fransche school van geloofsverdediging, die de mirakels en de
historische feiten niet meer als bewijzen van den godsdienst
erkent, maar alleen steunt op iets subjectiefs, namelijk op de
behoefte van ons hart, op den drang naar het bovennatuurlijke,
die alleen in den christelijken godsdienst bevrediging vindt. Dit
volgens de begrippen van het Neo- Kantisme. — R. De Gran
bespreekt de oorzaken en de voornaamste gebeurtenissen van de
Kerkvervolging in Frankrijk.

— Dl. 64, — afl. r.
C. Wilde laat ons kennis maken met Leopold Kaufmann,
burgemeester van Bonn, die wel niet te vergelijken was met
eenen Winthorst of eenen v. Mallinckrodt, maar toch « bijzonder
.geschikt om als vertegenwoordiger, als type te dienen voor vele
dier voortreffelijke Duitsche Katholieken, die door hun moedige
en beleidvolle samenwerking den aanval der machtigste vijanden
afweerden en aan het Katholieke Centrum een zoo zeer bewonderde en benijde positie schonken. » — P. Van Mierlo, daarin
eens met zijnen ordegenoot P. Verest in Dietsche Warande en
Belfort, doet de rationalistische strekking uitschijnen van Ver
Jezus de Nazarener » en vindt er, ook in letterkundig-hulst'«
opzicht. vele tekortkomingen in. — L. Hebrans bespreekt het
vraagstuk of bij de Javanen decentralisatie, eene soort van selfgovernement mogelijk is ; hij komt tot dit besluit: « Zoo zal
decentralisatie voor den Inlander niet beteekenen een self-gover.
nement, op Java althans niet ; is ook niet gewenscht. Wel gewenscht in vermindering van papier en inkt, van den rompslomp
eener bureaucratie, en de begunstiging van initiatief, minder
wantrouwen jegens de zending en aanmoediging derzelve. »
Stemmen onzer Eeuw. ¢ Februari rgo5. ie Jaarg., n. 5.
't Vervolg van P. Fr. Bonaventura Kruitwagen's ((De Internationale Vereeniging der Studiën van St. Franciscus van Assissie en zijn Orden. » — Een rijmbrief van J. A. Alberdingh Thijm,
heel karakteristiek. — Ant. Averkamp in een pro- artikel over de
Parsifalkwestie te Amsterdam verduidelijkt opmerkensweerdig
den bestaanden toestand : ((alleen aan kleinzieligheid is het toe
te schrijven dat vrienden van Bayreuth protesteeren tegen de
opvoering. » 't Slot over « Kerkmuziek in Rome» (Hub. Cuypers)
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— « Der Traum des Gerontius » van Edward Elgar (P. Loots). —
Van Alph. Laudy over den Duitschen officier-dichter Detlev von
Liliencron eene recensie die we in heuren aard veel te weinig te
lezen krijgen in Vlaanderen over de Duitsche moderne dichters.
— F. Rutten geeft het slot zijner bespreking over Verhuist's
Jezus de Nazarener ; al zeker te veel soetgesapte woorden voor
dit burgerlijk rationalistisch soort drama; men vergelijke zelve
liever Starkadd en Gudrun met J. (Ie N.
— ir Februari Igo5. I Jaarg., n. 6.
Door Alph. Laudy een ernstig lofartikel over Rector A. M. C.
Van Cooth ((een onzer knapste intellectuels voornaam aanstichter van ons roomsch wetenschappelijk en literair leven. » Twee
gedichten van F. Rutten. Willem van Gooi vervolledigt in
« Kunstnaaldwerk op kerkelijke paramenten « het vorige artikel
van dien naam van Pater Nieuwbarn; bezonder verwijst hij
naar het « Nederlandsch Stickverein. » — Eucharistisch Congres — (A. J. M.De Bruyn — Carl Flesch en zijne vioolséances. »
— J. F. H. Sterck deelt eenen geheimen brief (rebus) mee van
W. Bilderdijk; aardig. Verders allerlei overzicht en gemengd
nieuws.
,

— iS Februari 19o5. re Jaarg., n. 7.
't Slot van P. Fr. Bonaventura's Kruitwagen's « De Internationale Vereeniging der Studiën over St. Franciscus van Assissie
en zijn Orden. » Van F. Rutten twee gedichtjes ((Nu temper het
licht)) en «Dichter u. Bauer. » Een woordje over de Vlaamsche
Beweging (Fr. Van Cauwelaert) klaagartikel over Vlaamsche
of liever verfranschte toestanden in Vlaanderen, wel lezensweerdig voor Hollandsche Katholieken. Over N. Nolthenius
levensschets van R. Hol schrijft Ant. Averkamp o.m.: «onder
zich zeer gunstig van de meest biographische werkjes-scheidt
in dat genre door zijn groote objectiviteit. » Van G. Rengs
een korte levensbespreking over Maëstro Lorenzo Perosi met
afbeeldsel. Voorts de gewone rubrieken en gemengd nieuws.
La Quinzaine. Ier Janvier í9o5.

Lucie Félix-Faure. L'arbre des fées. — Eugéne Boeglin. Le
Concordat et la renaissance catholique. — Max de Borsan.
Socialiste. VIII. — George Fonsegrive. L'Evangile et 1'unité
morale. Mr Fonsegrive stelt vast dat in Frankrijk geene zedelijke eenheid meer bestaat, dat wil zeggen, dat niet alleen in de
verschillende deden van liet land of in de verschillende politieke
partijen en godsdienstige sekten, maar ook in de verschillende
katholieke vergaderingen, kringen, zelfs familiën de beoordeeling over de zedelijke waarde van eene daad of kunstwerk zoo
ver uiteen loopen. In de andere landen, zegt hij, zien wij het
gansch tegenovergestelde verwezenlijkt. De oorzaak van dien
toestand ligt in het feit dat in de andere landen de lezing van de
H. Schriftuur, van de vier Evangeliën in 't bijzonder, fel verspreid is en dat die lezing in Frankrijk sedert de XVIde eeuw
verwaarloosd wordt. Ieder bladzijde der Evangeliën is een
grondsteen der goddelijke zedenleer ; iedere bladzijde verkondigt de grootheid der deugden: rechtveerdigheid, boetveerdigheid, naastenliefde, nederigheid, verduldigheid, zuiverheid, enz.
Is het te verwonderen dat een volk welk dagelijks die verhevene
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bladzijden leest, een edel ideaal heeft en zijne zedelijke waar
hoogacht. — Louis de Nussac. Un chef du mouvement-dighe
régionaliste dans le Midi. Joseph Roux.— Achille Paysant. Poésie.
Vers Dieu — Georges Gragpe. Sainte-Beuve. — Avthu7 Coquard.
Critique musicale. Tristan en Isolde.
La Quinzaine. r6 1 tinvier rgo5.
Georges Goyau — Fébronianisme et Joséphisme (Première
partie). Mr Goyau doet den oorsprong kennen dier twee valsche
stelsels, hunne natuur en geschiedenis. Vervolgens toont hij hoe
het « Febronianisme » het « Josephismus » geholpen heeft. —
Henri Bassac. Au Laos. — Barge Nuovo. Dix -sept mois de pontificat. De maatregelen die Pius X genomen heeft na het Congres
van Bologna, zijne zachte doch beslotene handelwijze tegenover
het Fransche Gouvernement, de voorzichtigheid in 't besluiten
aangaande de theologieke en wijsgeerige studiën, zijne vastberadenheid tegenover het ((non expedit », schijnen te bewijzen
dat hij de richting van Leo XIII zal volgen, en diens princiepen
toepassen. — Max de Persen. Socialiste. XI - Gilbert de Stenger.
Les Salons pendant le Consulat.— Victor de Clercq. — Les Trusts.
— Jacques Bonpard. Poésies. — Francis Eon. Poésies.
Revista Internazionale. Décembre 19o4.

Antonio Boggiano. II riposo festivo dopo le discussion,e nel
parlemento italiano. -- G. Tuecummei. Evoluzionismo sperimentale. Proefondervindelijk Evolutionismus. — Nog altijd is het
gebrek aan doorslaande bewijzen de reden der ontoegankelijkheid van de evolutionische onderstelling tot wetenschappelijke
waarheid. De hardnekkigste navorschers beperken zich niet
meer met waarnemingen maar doen proefondervindelijke onder
nieuwe richting schijnt gansch vreemd. Terwijl-zoeking.D
men elders steunt op de wondere eigenschappen der verscheidenheden, der soorten en de overgroote traagheid hunner ontwikkeling, hoopt men thans door eigen toedoen eerre wet te
dwingen. of eene nieuwe, waaraan de natuur waarschijnlijk
immer de beheersching zal ontkennen, door kunstmatige middelen te grondvesten. --- Het feit dat de biologische onderzoekingen, die altijd over uitgelezene middelen beschikken, onmogelijk
tusschensoorten kunnen teweegbrengen. is wel het grootste bewijs der ongegrondheid van het evolutionismus. Het volstaat
hier de wederlegging der groote onderzoekingen van Marey,
Ugoline, Lamarck, De Vries enz. te lezen, om het met den
schrijver over die stelling eens te zijn. — Ercoli Agliardi. — La
protezione internazionale del Lavoro.
— Gennaio Igo5.
Talamo: La Schiavitu secondo i padri della Chiesa. — Dott.
Mario Marsily Libelly. La Nuova Agricoltura e 1'imposta fondiaria sui Terrini in Italia. — Dott Pados : Il problema della
Disoccupazione. Het Vraagstuk der werkeloozen. Werkeloosheid vindt hare herkomst in verschillige oorzaken: zwakte,
ziekte, zwangerheid, 't sluiten der fabriek enz. Maar als er
sprake is van het vraagstuk der werkeloozen, beduidt men
alleenlijk de terugzending uit hoofde van werkgebrek, zoodat
de werkman noodzakelijk in eenen toestand valt, waar hij geen
de minste schuld in heeft. Andere oorzaken kunnen hier niet in
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beschouwing komen ; klaarblijkelijk is er daar eene andere oplossing noodig.
Dit vraagstuk werd vóór de moderne tijden nooit verhandèid.
Zeker waren er in Rome en in de Grieksche steden eene menigte
arbeidloozen, maar de werkman van heden is die van 't Griek
-scheof'tRmin
tijdvak niet meer.
Deze was vadsig en niet bestand zijne plichten te kwijten;
de hedendaagsche werkman, integendeel, is zijnen stand, zijn
eigene rechten, en eigene ellende bewust, en ziet in werkeloos
gelijkbeduidende van diepe armoede. Hij dweept met-heidt
zijne rechten ofschoon hij eiken dag van honger kan omgaan. Zijn
loon is persoonlijk, niet op een heel huisgezin berekend en nochtans smachten naar dit weinig geld dikwijls vrouw en talrijke
kinderen. Zoo kan de werkman onmogelijk aan sparen denken;
als 't werk ontbreekt, is hij met vrouw en kroost noodzakelijk
tot de ellende gedoemd.
Ziedaar het droeve maar ware vraagstuk tot wiens oplossing
elkeen van ons het zijne gelieve bij te dragen, indien wij niet
wenschen dat die werklieden het socialistenleger gaan verdubbelen, en dat de bewustheid der ellende het verval van den
christelijken geest in de werkklas niet verhaasten kome. De
Malthusianen beweren dat dit vraagstuk geen reden van zijn
heeft, dewijl de werkman die zonder werk valt den dood te ster=
ven heeft lijk een dier. Zulke zienswijze is in tegenspraak met
onze christene begrippen. De Materialisten en Darwinisten
houden staan dat die ellende een gevolg is der sociale ontwikkeling : de kapitalist volgens hen is bestand daartegen, de werkman niet. Dat is de eenvoudige vaststelling van het feit; van
hulpmiddelen is er in hun stelsel niet de minste spraak. Wij
christenen, hoeven ons hiermee bezig te houden, dewijl de
mensch leven moet, en de werkman, ondanks zijn werk — en
levenslust, tot den hongersnood niet mag gedoemd worden.
Wij allen weten dat de arme levensplicht heeft, en dat het den
bevoordeeligde behoort tot de verheeling van den toestand van
den evenmensch al het mogelijke bij te dragen. Om te weten
hoe verhelpen, moeten de oorzaken der werkeloosheid gekend
worden. De grondoorzaak is voorzeker de verhuizing der buiten
naar de steden, die vrij algemeen is en 't verval van den-liedn
landbouw voor gevolg heeft. Vervolgens komen de trusts en de
rings die ofwel de sterksten bevoordeeligen en de concurrentie
vermogelijken ofwel eene vermindering in den prijs veroorzaken.
Eene derde is de overvoortbrengst, waarin de arbeid niet ver
wordt met de behoefte maar de voortbrengst zelf tot-evnrdig
einddoel heeft. Andere zijn de verbetering der werktuigen,
waarin het stoomtuig den mensch vervangt, en dan het werk
van vrouw en kind. Al die oorzaken moeten door degelijke
middelen bestreden worden : beperking der voortbrengst door
inrichten an kartels, bepaling der werkjaren van vrouw en kind,
en tal andere die algemeen gekend en aangewezen worden. Een
ander bijzonder middel ware het stichten van kolonieën.Professer
Schanz in Duitschland spreekt van Bene wederzijdsche storting
van patroon en werkman die tot het bedrag van 5o mark den
toekomenden nood, door werkgebrek veroorzaakt, zou verhelpen. Dit stelsel is moeilijk om uit te voeren; die achterhouding
van loon is nergens meer in Zwang.
;
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Het zekerste middel is de verzekering. Er zijn veel manieren
van verzekering: het stelsel in rgoo in Gent door Lodewijk
Varlez gesticht is het beste. Vakvereeniging en verzekering gaan
gepaard daar, en leveren buitengewonen uitslag. Vele steden
zoowel buiten dan binnen België hebben dit stelsel reeds benuttigd; mochte het insgelijks de Alpen overschrijden, en dan in
Italië dezelfden uitslag opleveren.
Varden. Januari 19o5.
Jon Svensson. Oldislandsk Litteratur. I. Een uitstekend begin
voor den derden jaargang van het over 't algemeen zoo belang
katholieke tijdschrift, want zelden hebben-wekndDsch
wij in zoo weinig bladzijden zooveel wetenswaardigs gelezen
over de Oud-IJslandsche letterkunde; zelden lazen wij iets duidelijkers, iets meer afdoende over de hooge waarde van de prachtige letterkunde, daar verre op dat afgelegen eiland ontstaan en
opgebloeid in de Xe, XIe, XIIe en XIITe eeuwen.
Na eenige inleidende bermerkingen, bespreekt de schrijver
de belangstelling die de Oud-IJslandsche letterkunde op onze dagen wekt, bij de bewoners van IJsland en bijna in alle beschaafde
landen van de wereld. Daarna geeft hij nadere inlichtingen over
de Oud-IJslandsche letterkunde zelf, welke blijk geeft van eene
verbazende ontwikkeling in die vroege tijden op dit afgelegen
eiland en onderzoekt ten slotte den oorsprong van die ontwikkeling. — F. Mistral. Falabrego- Gaarden, de eerste zang van Mirèio,
in sierlijk Deensche vertaling van Oskar Andersen. — Litteratur.
Bespreking van S. A. Sörensen's nieuw boek Zioniterue, geschiedenis eener godsdienstige beweging in Drammen en omtrek,
Noorwegen, in 't midden der XVIIIe eeuw, door Niels Hansen;
R. Jahn Nielsen handelt over het boek van Börge Janssen:
Jomfruen fra Lucca, een roman, waarin alles wat in protestantsche
dichtwerken typisch is aan misverstand, om niet te zeggen verdraaiing, wanneer er spraak is van katholieken gedachtengang
en praktijk, voorkomt. — Blandninger. In deze mengelingen
staat een kort artikel over de weergalooze economische ontwikkeling van België, onder de katholieke regeering.
— Februari 19o5.
R. Jahn Nielsen. Tyskheden i Danmark. Eene voordracht over
het doordringen van de verduitsching in Denemarken, in de
XVIe eeuw: eene hoogst belangwekkende studie. — Bag det blaa
taliet. (Achter het blauwe behangsel) een kort, treffend verhaal
van Fredrik Kittelsen. — Jon Svensson. Lidt om den oldislandske
Litteratur. Vervolg van het artikel in de Januariaflevering. Schrijver geeft hier een overzicht van de verschillende tijdperken in
de geschiedenis der Oud-IJslandsche letterkunde, een kort overzicht van de voornaamste werken, deelt in de Deensche vertaling
van Moller eene brok mee uit de VáIustà, een der zangen van de
Edda, om verder breedvoeriger uit te weiden over de IJsland
sche Sagen.
Ten slotte bespreekt Oskar Andersen een paar nieuwe
Deensche stukken, Byens Stolthed, door Gustav Wied en Landlov,
door Paul Nielsen, in de laatste maanden opgevoerd in de
schouwburgen van Kopenhagen.
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Een zeer artistieke onderneming, die enkel lof en aanmoedidiging verdient, is die van M. en Mev. Lambrechts uit Lier,
welke zich voorstellen op een practische wijze de aandacht van
stedelingen en dorpelingen op de schoone Vlaamsche liederen
van onze hedendaagsche meesters te vestigen. Op een tiental
plaatsen, doorgaans in afdeelingen van het Davidsfonds, richtte
M. Lambrechts kleine voordrachten in, waarin hij als spreker
en zanger tegelijk optrad en de hoedanigheden en de geschiedenis der talrijke liederen verklaarde, die hij met zijn volklinkende
en welgeoefende stem uitvoerde,geholpen door Mevr. Lambrechts, die hem op buitengewoon knappe wijze begeleidt. Dat
zij beiden volkomen voor die taak opgewassen zijn, zullen al
degenen getuigen die hen mochten hooren. Dergelijke avondfeestjes zijn innig, huiselijk, geenszins luidruchtig van aard, en
kunnen bijna zonder onkosten ingericht worden. Veel zouden zij
door de jonge Vlaamsche vrouwen moeten bezocht worden, want
zij zijn geroepen om hun esthetisch geluk te verhoogen, om
meer vreugde en meer vrede in onze christene huisgezinnen te
doen heerschen.
Purgatorium is de titel van een klein oratorium van Jozef
Ryelandt, een der vruchtbaarste toondichters van ons land, die
uitmuntende studies deed onder de leiding van Edgard Tinel en
de hoop onzer katholieke kunst genoemd wordt. De partituur
van zijn nieuw werk beslaat slechts 44 bladzijden druks (Vve
L. Muraille te Luik) en kan zonder groote moeilijkheden in onze
steden van gemiddelde bevolking uitgevoerd worden.
Bij een eerste lezing denkt men aan de godsdienstige werken van kleinen omvang die de Fransche toondichters ons in de
laatste jaren schonken, gelijk Gallia van Gounod, Rebecca van
César Franck, meer nog aan enkele deelen van Rédennption en
Les Béatitudes van denzelfden César Franck, eenigzins ook aan
Requiem van Gabriel Fauré. Van navolging is geen spraak, want
de Belgische toondichter staat op gansch vrije voeten. Evenmin
als in doodenmis van G. Fauré werd hier met al te zwarte kleuren geschilderd, ofschoon het onderwerp misschien wel een dergelijke behandeling dreigde uit te lokken. Het laat veeleer een
indruk van gelukkige verlossing, van zalige dankzegging, van
streelend zonnelicht na den verschrikkelijken lijdensnacht van
het vagevuur. De woorden, ontleend aan den Bijbel en den Graduale, werden afwisselend voor gemengd koor en soprano solo
aangewend. In zijn synthetische soberheid is de inleiding een
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meesterlijke bladzijde : zij laat ons kennismaken met de voornaamste leidmotieven van het werk, — zeer schoone en gepaste !
— en geeft ons al dadelijk de verzekering dat de schrijver niet te
veel zal toegeven aan chromatismen en uitweidingen. Zij laat
reeds met een bescheiden straaltje den triomf van het einde doorschemeren. Het eerste koor wordt besloten door een heerlijk
crescendo en de jammerklacht der ongelukkige ziel die er op
volgt behoort tot het schoonste wat Ryeiandt ooit schreef: dat
is echt godsdienstige kunst en kan een christelijk gemoed tot
weenenstoe treffen. Het koor, Domirae, ee in furore argues me. zal
hij de uitvoering eenige moeilijkheden opleveren maar stellig
een overweldigenden indruk teweeg brengen. Daarna laat de
toondichter het woord aan het orkest om ons den indruk te geven van hetgeen de hoofding zegt: Torquees desiderium ad Deem.
Een paar bladzijden die overvloeien van melodie en de aangenaamste afwisseling aanbieden! Langzamerhand komt er meer
meer kalmte en vertrouwen in de uitdrukking en men gevoelt
dat er een einde aan de folterende smart der :artne ziel gaat komen. Een interludium schetst ons de blijde verrukking der bevrijde ziel en in het slotkoor, een dier etherische scheppingen.
waarvan de toondichter het geheim schijnt te bezitten, worden
wij zachtjes ontheven aan de stof en stijgen smeltend op in de
eeuwige vreugde van het ontsloten Paradijs.
Purgatorium is edele en krachtige kunst, een stroom van
reine en diepgevoelde melodie, een nieuwe vonkelende schakel
in de reeds lange lijst van werken die we aan den jongen en
zoo heerlijk aangelegden kunstenaar verschuldigd zijn, een sprekend bewijs van de hooge beteekenis onzer nationale kunst.
Laten wij wenschen dat het stuk door vele katholieke maatschappijen uitgevoerd worde, dat de Vlaamsche en Fransche
liederen van den toondichter al meer en meer mogen gezongen
worden — wie kent Groeningeveld en zijn Wiegeliedje? — en ook
dat wij toekomend jaar een ander christen kunstwerk van hem,
namelijk zijn Sainte Cécile, zullen mogen toejuichen in den Muntschouwburg te Brussel. L. L.
Van F. Van Duyse's Het oude Nederlandsche Lied verscheen
27e alev. met kerkzangen, geuzen liederen en politieke liederen
uit de 16e eeuw.
Vier afleveringen van Vivat's geillustreerde Encyclo/edie ontvingen we in dezen laatsten tijd, aflev. 65-68 gaande tot blz. 5440.
Ook deze afleveringen schijnen ons met dezelfde zorg bewerkt
als de voorgaande. Bijzonder opgemerkt de artikelen : Machiavelli, Madoera, magnesium, magnetisme, malaria, Malefers,
Manchesterschool, manich^ërs, marconigraaf, Maria (met ver
portretten van vorstinnen), marine, Marx, Mazarin,-scheidn
Mecklenburg, medailles, Medici, medische wetenschap, meelmolen, meetkunde, meifeesten, melk, mensch, meteorologie,
microphoon, microscoop, mieren smet zeer duidelijke platen),
mijnbouw, mijnwormziekte en militie.
•

Georges Eekhoud schrijft in het Maartnummer van den

Mercure de France over het maandschrift Vlaanderen: « Vla^.nderen... public dans sea deux dernièrea livraisons d'eiccellentes
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pages de Streuvels, Cyriel Buysse, Auguste Vermeylen, et des
vers merveilleux de René de Clerq. Vlaanderen n' a qu'un tort.
C'est d'essaver de diminuer la valeur universelle reconnue a nos
bons écrivains de langue franrc aise au profit du mouvement
littéraire flamand. Jeu enfantin, indigne d'un périodique dirigé
par des esprits de la trempe d'un Vermeylen, d'un Streuvels,
d'un Hegenscheidt. Nos écrivains francais font de leur mieux, et
la France les acclame ; nos auteurs néerlandais récoltent des
lauriers et des florins en Hollande: voilà qui est très flatteur
pour la petite Belgique. Travaillons chacun de notre cdté.
Estimons -nous mutuellement. Je constate que la plupart des
bons auteurs flamands suivent attentivement notre production
littéraire en langue francaise. it est regrettable que la plupart
de nos auteurs francais ne puissent, par ignorance de la langue
néerlandaise, témoigner le méme intérêt a lours confrères flamands. Its se privent de bien des jouissances.
En somme, rien de plus généreux, rien qui accuse mieux la
vitalité intellectuelle du pays que ces deux littératures parallèles
que je souhaiterais de plus en plus unies et se comportant tou
en émules, jamais en soeurs ennemies.
-jours
Car tout le reste est boutique ou politique. »
Ou camaraderie — zou men aan dit zalvend speechje kun
toevoegen, van den man die, de jongere Belgische schrijvers-ne
aanraadde Nederlandsch te gaan schrijven, die alleen (van Franschen bijval), maar van Hollandschen roem en.... guldens rept.
Er is niets van aan dat de opstelraad van Vlaanderen afdingt op
de waarde der Belgisch-Fransche literatuur. Zij heeft alleen kort
geleden, bij monde van Vermeylen, Camille Lemonnier terecht
gezet, die in La Revue meeningen had ten beste gegeven, waaruit duidelijk bleek, dat hij over de Vlaamsche literatuur oor
zonder ze te kennen. De naam van Stijn Streuvels werd-del
daarbij door hem verhanseld tot Steen Stryvels 1....

q< Den 2° April 11. overleed in 't klooster der Dominicanen te Leuven E. P. Hagebaert (geboren te Noordschot
W. Vlaand. den i8n El pril 1449( wel bekend om zijne
medewerking aan Rond den Heerd zijne vertaling van Het
Goddelijk stel van Dante,van de boeken van Job en de kleine
profeten, van de verhalen De blinde Pries en Oplonga.
Hij ruste in vrede

. NOORD - NEDERLANDSCHE WERKEN ^c

Nieuw verschenen Boeken (i).

Fabius (D. P. D.), Sociale vraagstukken. Leiden D. Donner.
(so, 3g3 en 2). gr. 8°. f4.25; geb. f 5.—
Kol (H. van), De bestuursstelsels der hedendaagsche koloniën. Leiden, A. W. Sijthoff. (8 en 217, m. s krt. in klrndr.). gr.
8°.f2.9o; geb.f 3.25.

Kloes (J. A. van der), Handleiding (voornamelijk tot zelfonderricht) voor den timmerman. 2e druk, verb, en verm. Leiden,
Boekhandel en Drukkerij vh. E. J. Brill. (12 en 184, m. r5o fig.).
post 8 0 . f i.go.

Erp (H. van), Beginselen der chemie, in verband met technologie, mineralogie, geologie, en fysiologie. Bussum, C. A. J.
van Dishoeck. post 80.
II. Anorganische chemie. Metalen. Met 55 figuren en 2 spek
216). f2.25; geb. f 2.75.
-tralpen.(6
Harterink (G. J.) en M. W. Mook, De locomotief, hare
samenstelling en behandeling. Een hand- en leerboek voor machinisten en leerlingen en voor allen, die de locomotief in hare
onderdeelen wenschen te kennen. 2e, omgew. en verm. druk.
Amst., Stemler's Boekhandel. (so en 623, m. io6i fig. in den
tekst en atlas van 13 pltn.). gr. 80. geb. f 8.—.
Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch Oost- Indië.
33e jaarg. 1904. 2 din. Batavia, Landsdrukkerij, ['s-Gravenh.,
Mart. Nijhoff]. (4 en 143 ; i6 en 542). gr. 80. en 2 atlassen.
(Titelbl., ii krtn. in klrndr.. 2 pltn. ; 526 fotogr. afb. op 21 pltn.,
m. beschr. tekst). fol. f 13.25.

(r) Deze lijst dient niet tot aanbeveling. Wij nemen er alle werken in op die voor
onze lezers van belang kunnen zijn. f s = a.ro fr.

COREMANS' WETSVOORSTEL W g(^ «
#e W « «o í^o OPNIEUW ONDERZOCHT
Nog over Coremans' wetsvoorstel ? Na de degelijke
bijdrage van den Z. E. H. Deken De Gryse en de grondige
bemerkingen door den opstelraad van Dietsche Warande en
Belfort eraan toegevoegd ? — Ja. Wij achten het noodig
sommige punten toe te lichten en eenige nieuwe gedachten
ter overweging te geven.
I. GRONDWETTELIJKHEID VAN HET PRINCIEP DER WET.

Welke is, van het standpunt der wetgeving beschouwd,
de toestand in het vrij Humaniora-onderwijs ? — Vooraleer
aan eenen student de deur der Hoogeschool te ontsluiten,
eischt de Staat waarborgen, bestaande in een getuigschrift of
in een exaam, voor Latijn en Grieksch, daar die talen behooren tot het programma der oude Humaniora; evenzoo
voor Wiskunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde en andere
wetenschappen, die daarvan ook deel uitmaken ; ook voor
het Fransch, en terecht, vermits het eene onzer groote
landstalen is.
Druist dit waarborgen eischen, dat geen rechtstreeksche, maar wel een onrechtstreeksche dwang is, tegen de Grond
heeft het tot hiertoe ernstig beweerd, en-wetin?Nmad
met reden. Onze hoofdkeure zegt wel in art. 17 dat elke
voorkomende maatregel verboden is ; doch om den zin dier
woorden te vatten, dient er rekening gehouden, én met den
tthst der Grondwet, én met de voorafgaande biraadslagingen
-van 't Congres, én met de toepassingen van dit artikel in onze
latere wetgeving.
De tekst alleen is onzeker; hij zou volstaan indien hij
eene nauwkeurige bepaling meebracht van « voorkomende
maatregel n, of indien de Congressisten naar een wettelijk

goedgekeurd woordenboek verzonden.
27
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De beraadslagingen toonen dat elke rechtstreeksche onderwijsdwang verboden is; maar nergens, dat de Constituanten
onrechtstreekschen dwang wilden verhinderen, bestaande in
het vergen van waarborgen : zij spreken daar niet van. Tot
hiertoe dus, geen enkel bewijs tegen.
En de toepassingen, 't is te zeggen, de bijzondere wetten
waarin met de Grondwet moest afgerekend worden? Bestond
er maar ééne bijzondere wet die onze stelling staafde, b.v.
die van 1890 op de academische graden, men kon nog aan
hare grondwettelijkheid twijfelen en beweren dat men toen
tegen de Constitutie is ingegaan.
Doch, wanneer gansch het verleden onzer wetgeving
getuigt ten voordeele der grondwettelijkheid der waarborgen, in het middelbaar zoowel als in het hooger onderwijs,
wanneer wij de wet van 1890 op de academische graden,
die van 1861 op het graduaat, die van 1849 op den graad
van leerling der Hoogeschool, die van 1835 op het begeven
van academische diplomas door Staatsjurys, enz., dit princiep zien huldigen; wanneer wij oude Constituanten aan
die wetten zien meewerken, en dat 4 jaar slechts na het
Congres, wanneer de vrijheidsgeest van r83o nog niet verkoeld was; — wie durft dan nog ernstig volhouden dat
geheel die wettenreeks tegen de Grondwet indruischt?
Hoort hierover de zienswijze van den heer Thonissen.
in het vertoog der beweegredenen der wet op het begeven
der academische graden (Kamer, zoen Dec. 1886), Hoofdstuk II : « Over de getuigschriften van middelbare studiën
en de voorafgaande proeven v zegde hij : « Le problème à
résoudre présente des difficultés sérieuses dans un pays, oil
la Constitution proclame la liberté la plus complète de l'enseignement. On ne saurait songer à interdire, par la loi,
l'accès des universités libres à ceux qui n'auraient pas subi
un examen préalable. Ce serait là, ainsi que 1'a fait observer
la section centrale chargée en 1842 de l'examen d'un projet
de loi resté sans suite, une mesure préventive contraire an
pacte fondamental. Sous un régime tel que le nótre, le
meilleur moyen d'atteindre le but, consiste à exiger, pour
1'obtention des premiers grades académiques, des conditions

telles qu'elles entrainent comme conséquence nécessaire les études pré
de l'enseignement public et-albesdkumnité.Lrs
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ceux de l'enseignement rivé seraient cloys également sauvegardés.
Telle est la pensée qui a dicté cette partie du projet. » (i)

Al wat voorgaat bevat, dunkt ons, het antwoord op de
schrijvers die tot hiertoe de grondwettelijkheid van C. W.
betwist hebben.
E. P. Verest heet dit voorstel ongrondwettelijk, doch
hij heet ook de wet van i8go ongrondwettelijk, en hierin is
hij logisch.
Z. E. H. Deken De Gryse acht het ontwerp eveneens
ongrondwettelijk, omdat de Staat geene andere dan beroeps bekwaamheden mag vorderen; volgens dien regel moet hij
met veel meer redenen zoowel het vroeger graduaat (wet van
1861) als het getuigschrift (wet van i89o) ongrondwettelijk
heeten, want de kennis van Grieksch, Latijn, Wiskunde,
enz. heeft met het uitoefenen van een ambt zeker minder
gemeens dan de kennis der landstaal.
De Heer Verspeyen verwerpt het voorstel als totaal
strijdig met de Grondwet; maar hij ook stelt zich op het
standpunt der volkomen vrijheid.
Aan al die achtbare heeren antwoorden wij : « Uwe
thesis kan in haar eigen verdedigbaar zijn; maar zij komt
meer dan een halve eeuw te laat. Korts na 183o hadden uwe
bewijsredenen misschien de wetgevende Kamers kunnen
weerhouden van den weg op te gaan der onrechtstreeksche
onderwijsregeling door het vorderen van bekwaamheidsbewijzen. Nu echter kan er geene spraak meer van zijn voor
het Vlaa7nsck alleen nog ongrondwettelijk te vinden wat men
sedert vijftig en meer jaren voor alle vakken als volkomen
grondwettelijk goedgekeurd heeft. »
II
HOE HET VLAAMSCH THANS DOOR DE WET VERSTOUTEN WORDT.

Met toelating der Grondwet dus bestaan er waarborgen
voor verscheidene vakken; voor het Vlaamsch, de belang
onzer landstalen, laat de Staat vrijheid.
-rijkste
(i) Zie De Student, xxive jaargang, nr •
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De oorzaak waarom de wetgeving geenen waarborg
vraagt voor onze moedertaal, ligt hierin dat aan de Staats
als aan de vrije Hoogescholen het onderwijs in 't-zowel
Fransch gegeven wordt en men al de academische graden
bekomen kan zonder een woord Vlaamsch geleerd te hebben.
Het gevolg daarvan is dat ouders en leerlingen zeggen :
« Eerst het noodzakelijke en dan het bijkomende », en de
studie onzer taal eenvoudig daarlaten. De goede wil der
leeraars en oversten van 't vrij onderwijs staat machteloos
tegenover den onwil der ouders. Zoo, b. v. in de lagere scholen van Brussel is men er niet in gelukt, spijts de ieverige
en aanhoudende pogingen en bevelen zelfs van Z. Em. den
Cardinaal-Aartsbisschop, het godsdienstonderricht voor de
Vlaamschsprekende kinderen in 't Vlaamsch te doen geven.
In de vrije middelbare scholen van Brussel en voorsteden
lijdt het een ongelooflijken last aan de leerlingen iets of wat
Vlaamsch te doen leeren. Zelfs te Leuven stuit men op
groote moeilijkheden. En in de Jesuietencollegiies, volgens
het schrijven van P. Verest, komt hetzelfde voor.
Zonder wet, onmogelijk dien tegenstand der ouders te
breken; de leeraars moeten de wetgeving ter hulp roepen.
De ouders zien te dikwijls naar het onmiddellijk nut
der studiën en verliezen hoogere en verder gelegen belangen
uit het oog. 't Valt nu juist in de zending der Staatsmacht
over die hoogere, algemeene belangen te waken en de ouders
door de wet te verplichten hunne kinderen in de goede richting te leiden.
Voorzeker, er dient rekening gehouden met de vrijheid
der ouders, doch niet wanneer het gebruik dier vrijheid onredelijk is en tegen het openbaar nut ingaat. Vele ouders
zijn in den grond vijandig aan de studie van Grieksch en
Wiskunde, wat den wetgever niet belet die vakken op te
leggen in 't belang der algemeene vorming van de leidende
standen.
De ouders zijn utilitarist, 't is te zeggen, dat zij hunne
zonen alles willen doen aanleeren wat tot de aanneming ter
Hoogeschool gevorderd wordt, dus ook Grieksch en Wiskunde.
Vraagt waarborgen voor het Vlaamsch en de ouders
willen het Vlaamsch ook!

COREMANS' WETSVOORSTEL OPNIEUW ONDERZOCHT .41I
III. WAAROM DE STAAT DE KENNIS VAN HET VLAAMSCH
MAG EN MOET VORDEREN.
Dat de Staat nu redenen in overvloed heeft om de
kennis van het Vlaamsch te doen waarborgen, hoeft hier
niet meer ontwikkeld na de meesterlijke uiteenzetting van
den Z.E.H. De Gryse. Eene korte opsommingkanvolstaan:
I°. De kennis onzer taal is onontbeerlijk voor degenen
die later als advocaten, rechters, geneesheeren, notarissen,
enz., hunne belangrijke bediening bij het volk moeten uit
-oefn.
2°. De ontwikkelde standen moeten op maatschappelijk
gebied het volk voorlichten en leiden, en daarom door eene
grondige kennis van de volkstaal met den minderen man in
voeling blijven.
3o. Op 't einde der Humaniora eischt men een bewijs
van verstandelijke en letterkundige ontwikkeling. Welnu,
is er één vak waarin de student verstandig en letterkundig
meer moet en kan ontwikkeld worden dan in de moedertaal?
In geene enkele vreemde taal kan de ontwikkeling zóó volmaakt worden. Dat ieder Vlaming die Latijn leerde, bij
zich zelve naga, of hij uit de werken der Romeinsche
meesters zoo goed al het pit zal halen als uit de reizangen
van onzen Vondel? -- De kennis der moedertaal en der
letterkunde uit die taal ontsproten, is dus het beste bewijs
van vorming.
q.°. Het algemeen belang eischt de ontwikkeling der
taal bij het volk, om het te veredelen en te verheffen met
gezonde letterkunde en deugdelijke wetenschap. Als nu de
leiders de landstaal verwaarloozen, vervallen ook letterkunde
en wetenschap, ten nadeele van het volk. En met spijt doch
ook met openhartigheid moeten wij bekennen dat het taalgevoel ons ontbreekt ; op het Nederlandsch H. Sacramentscongres te Hasselt hebben de talrijke Hollandsche en Belgische deelnemers met Mgr. Drehmann ingestemd, wanneer
hij ons broederlijk en kiesch te verstaan gaf dat wij onze
taal niet kennen.
5 0 . Bij de bespreking der wet van 1890 zegde M.
Woeste over het voorstel van M. Coremans : « Dat zulks
eene wenschelijke, eene goede verbetering zou zijn, wil ik
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niet loochenen; » — geen enkel der bekampers van C. W. :
noch P. Verest, noch P. Boudewijns, noch M. Verspeyen,
noch M. Mansion betwisten de noodzakelijkheid van het
Vlaamschkennen. Noch de Bisschoppen, noch de oversten
der Jesuieten- en Josephietencollegies zullen voor hen zelven
het recht vragen om voortdurend naar de Hoogeschool studenten te sturen die later onbekwaam zijn hun ambt en
hunne zending behoorlijk bij het volk te vervullen, iets
wat nu al te dikwijls gebeurt.
IV. WELKE WAARBORG: EXAAM OF GETUIGSCHRIFT?

Wij zijn het tot hiertoe dus allen eens dat de wetgever
het Vlaamschkennen mag doen waarborgen op de eene of
andere manier, en dat hij er broodnoodig werk mede verrichten zou. Doch, waarin zal die waarborg bestaan ?
Ons inzicht is niet, met hardnekkigheid eene formuul
te verdedigen omdat zij door eenen onzer hoofdmannen, 't
zij door M. Coremans, 't zij door M. Schollaert, werd vooruitgezet; voor ons is het om 't even waarin men dien waarborg zoekt, op voorwaarde slechts dat het gevraagde bewijs
degelijk, ernstig zij, en waarborge wat het moet waarborgen.
't Ware ons even aangenaam geweest zoo een der bekampers van het C. W., die voor 't grondbegin met ons overeenstemmen, zelf eene formuul hadde opgemaakt. Doch, spijtig
genoeg, tot hiertoe deden zij niets dan afbreken, zonder
éénen steen tot bouwen bij te brengen, zonder zelf eenen
anderen waarborg aan te wijzen buiten de twee bekende
voorstellen.
Twee middelen kan men uitdenken om tot ons doel te
geraken, om zich te vergewissen of de student waarlijk een
vak kent: den waarborg zoeken ofwel in een exaam op het
einde der studiën, ofwel in het onderwijs zelf, in het bepalen
van een zeker studieprogram, en door een getuigschrift vaststellen of dit voldoende onderwijs wezenlijk zóó gegeven is.
Welk dier middelen verdient de voorkeur ?
Oogenschijnlijk valt liet exaam te verkiezen boven het
getuigschrift, omdat het de vrijheid meer schijnt te eerbiedigen. Immers, het wordt eerst afgelegd na het voleinden der
middelbare studiën, zoodat de wetgever zich niet mengt met
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de inrichting van het onderwijs, met het bepalen en het
indeelen der vakken, met den duur der studiën, enz., allemaal dingen die in het ander stelsel geregeld worden.
Doch de keerzijde van den penning?
zo Een exaam bewijst niet met zekerheid de waarde der
leerlingen. Alwie in eene universiteitstad wat geleefd heeft
zal daar gereedelijk mede instemmen. Nemen wij, b. v. ao
leerlingen die voor de tafel der exaamafnemers komen. In
algemeenen regel vindt ge er eenige goeden onder, b. v. 5,
die op voorhand zeker zijn dat zij zullen slagen; 5 slechten,
Wien gij onfeilbaar eene mislukking moogt voorspellen: voor
die studenten dus zegt de proef iets. Maar voor de to anderen, de middelmatigen, is het exaam al zoo wisselvallig als
een dobbelspel; vandaag er door komen, morgen afgewezen
worden, al naar gelang eener menigte veranderlijke omstandigheden. Voor die bewijst een exaam dus niets, voor een
groot deel der studenten is het een slecht criterium.
a° Wel schijnt dit middel de onderwijsvrijheid te eer
doch krenkt ze inderdaad meer dan het getuig--biedgn,
schrift .I-Iet doodt alle vrijheid van handelen in den professor,
omdat hij zijne studenten moet africhten met het oog op het
gevreesd exaam. Met het graduaat heeft men de droeve er
opgedaan : professors en leerlingen gedwongen-varing
ernstige letterkundige studiën en geestesvorming te ver
gedwongen eene kunstmatige behendigheid-warlozen;
aan te kweeken in de vertaling van 't blad en in de Wiskunde ; gedwongen Poësis en Rhetorica, de twee voornaamste vormingsklassen, in eene gedurige herhaling der
aangeleerde stoffen te veranderen. In het belang der vrijheid
juist werd het graduaat afgeschaft, en nu zou men voorstellen een gelijkaardig exaam herin te voeren om wille der
vrijheid ?
Niet dat wij benauwd zijn naar dit voorstel te luisteren
voor het Vlaamsch; op voorwaarde dat onze vrijheidsverdedigers er vrede mee hebben; op voorwaarde bijzonder dat
het grondig zij, dat het een ernstig bewijs levere van de
Vlaamschkunde der leerlingen en niet aan wisselvalligheid
overgelaten worde. Aan die vereischten voldoet het exaam
wanneer het als minimum behelst :
10 Een Vlaamsch ojbstet over een gegeven onderwerp,
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niet eerie overzetting van 't Fransch in 't Vlaamsch of omgekeerd; daarin immers is door africhring eerre kunstmatige
vaardigheid aan te werven en hangt te veel af van het toeval.
20 Een mondeliaagsch exaam in 't Vlaamsch over zekere
vakken; exaam dat toonen moet of de student bekwaam is
in 't Vlaamsch te denken en zijne gedachten in die taal uit
te drukken, iets wat hij later als advocaat, als rechter, als
geneesheer, als notaris, als ingenieur zal noodig hebben.
Edoch, onze bereidwilligheid om desnoods dien waarborg te aanvaarden mag geese aanleiding geven om de zaak
op de lange baan te schuiven of den doofpot in te steken,
ander voorwendsel dat dan geheel de wet op de academische
graden moet hervormd en op denzelfden leest geschoeid: de
noodwendigheid der vervlaamsching is te dringend om nog
uitstel te lijden.
Liever dan in het exaam, zoeken wij dus de waarborgen
in het onderwijs zelf, vastgesteld door het getuigschrift. 't Is
waar, wel worden de vakken aangeduid en de duur der
studiën bepaald, doch die belemmering der vrijheid is geringer dan in het exaamstelsel, vermits zij den leeraar binnen
die breede palen ongehinderd werken laat aan de ware, degelijke verstandsontwikkeling zijner studenten, hem niet
dwingt zekere vakken te verwaarloozen om wille van andere
die den doorslag in 't exaam geven.
Evenwel, het beste stelsel is nog dat der wet van 189o,
waarin de vrijheid, de keus wordt gelaten tusschen getuigschrift en exaam, en waarin het getuigschrift feitelijk de
regel is.
V. WAT MOET HET GETUIGSCHRIFT GETUIGEN?

Nu wij voor 't Vlaamsch den waarborg in het onderwijs
zelf plaatsen, wat gevergd?
Twee middelen bestaan er om eerre voldoende kennis
eerier taal te geven : ofwel het rechtstreeksch middel, 't is te
zeggen die taal als voorweb van 't onderricht nemen, hier,
klas geven van Vlaamsche taal en Vlaamsche letterkunde;
— ofwel het onrechtstreeksch middel, het Vlaamsch bezigen
als voertaal van andere vakken. Voorzeker is de tweede manier doelmatig, doch klaarblijkend minder dan de eerste,
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zoodat men om tot denzelfden uitslag te geraken, meer tijd
moet nemen met het Vlaamsch als voertaal dan als voor
onderricht.
-werpvanht
Wij kunnen dus een dier twee middelen nemen, ofwel
nog aan de vrijheid de keus tusschen beide overlaten. M.
Coremans stelt het onrechtstreeksch middel voor; M. Schol
keus tusschen de twee.
-laertd
Edoch, is het onrechtstreeksch middel, is het voorstel
van M. Coremans niet tegen art. 23 der Grondwet : Het
gebruik der in België gebezigde talen is vrij » ?
j o Neen, het voorstel weskwestie staat daar in geene
betrekking mede ; het regelt immers het toekennen der academische graden en iziet het gebruik der talen. Niemand toch is verplicht academische graden te betrachten, zoodat niemand
verplicht is Vlaamsch te gebruiken en te spreken.
« Goed, zegt gij, de wet kent de bevoegdheid om academische graden te verwerven toe aan degenen die zich aan
uwe voorwaarde onderwerpen ; ik geef toe dat zij het
Vlaamsch niet rechtstreeks oplegt ; maar onrechtstreeks ? Is
rechtstreeksche en onrechtstreeksche dwang hetzelfde niet? »
Neen, dat is hetzelfde niet. Mag de wet geen exaam
instellen, b.v. voor het toekennen eener staatsbediening, en
vorderen dat de mededinger behoorlijk eene zekere taal,
b.v. het Fransch, kunne gebruiken ? Dit toch doet de Staat
alle dagen, en met recht, niet waar? Doch alzoo dwingt de
wet al degenen die naar die plaats staan, Fransch te leeren
en, zelfs vóór dat zij die plaats bekomen, Fransch te gebruiken ;
want eene taal goed kunnen gebruiken zonder ze reeds gebruikt te hebben, dat is zoo onmogelijk als kunnen zwemmen zonder ooit in 't water geweest te zijn. Dus dwingt de
wet al de aspiranten naar Staatsbedieningen het Fransch
reeds lange jaren te voren te beoefenen en te gebruiken.
Waarom is dat tegen de Grondwet niet? — « Wel, zegt
gij, omdat dit slechts een onrechtsireeksche, geen rechtstreeksche dwang is, en dat niemand gedwongen wordt Staatsbedieningen te betrachten.
Welnu, is dat juist het geval niet met de academische
graden? (i)
.

(i) Zie «Dwang of vrijheid?)) door Dr. Verbruggen, overdruk uit De Student, Paschen i 9o4 (xxrve jaargang).
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20. Voor hen die zich naar die voorwaarden niet schikken staat eene andere deur open : het exaam.
30. Wil men nu toch Coremans' voorstel voor ongrondwettelijk houden, dan aanveerde men, gelijk wij straks
zelven zullen doen, het princiep van Schollaert's wijziging:
keus tusschen het Vlaamsch als voertaal en het Vlaamsch
als leervak. In dit geval wordt het gebruik van 't Vlaamsch
als voertaal niet opgelegd, zelfs voor die geen exaam willen
doen. En toch, wie zou het gelooven ? — hebben sommige
bekampers zelfs dit voorstel als ongrondwettelijk gescholden!

VI. IS DE NIEUWE WET NOODIG?

C. W. is nog langs andere zijden aangevallen. Is het
Vlaamsch onderricht toch in onze vrije gestichten zóó onvoldoende dat het eene wetstusschenkomst noodig maakt?
Of zou de Bien Public gelijk hebben, die zoo dikwijls schreef
dat de zaken langs dien kant goed staan ?
Wordt het Vlaamsch bij ons genoeg onderwezen? —
In zijn geëerd dagblad en ook in de Revue générale van Maart
19o4. beweert M. Verspeyen van ja; in dezelfde Revue générale van April en Mei 19o4 roept P. Verest, S. J. van neen;
M. Verspeyen, de advocaat, oordeelt het Vlaamsch onderwijs
opperbest; P. Verest, S. J. die vele jaren in het Vlaamsche
land leeraarde, noemt het s une situation déplorable. n Wien
gelooven in onderwijszaken ? den advocaat of den professor?
Bij onze Volksvertegenwoordigers en Senators, althans,
preekt Bien Public in de woestijn. Laten die heeren mij toe
een beroep te doen op hunne eigene ervaring; hun te vragen of zij niet honderden keeren reeds, telkens zij met hunne
lastgevers in aanraking kwamen, met bitterheid hebben
teruggedacht aan het onderwijs dat eene leemte liet in hunne
vorming, hen de wereld inzond, onbekwaam om de taal
hunner Vlaamsche kiezers te gebruiken, hen veroordeelde
om als vreemdelingen te staan tegenover het volk dat zij
moesten leiden en meesleepen ? Laten zij mij toe hun te
vragen of zij zonder verwijt kunnen denken aan datzelfde
onderwijs, dat dagelijks nog voortgaat met hunne zonen, die
binnen eenige jaren in vaders' plaats moeten staan, op
dezelfde wijze te misvormen ? Ten andere, een der hoofden
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van het vrij onderwijs, Mgr. Waffelaert, gaat ons gelijk
geven. In zijne aanspraak tot de Principaals der collegies,
den 14en Juli 19o4, zegde Mgr. : « I1 ne faut cependant pas
attendre tout des seules humanités, 1'on peut et 1'on doit
supposer avec raison que les classes primaires et préparatoires aux humanités out apporté leur part, une part même
notable, du moins quant à l'une des deux langues, à la
langue maternelle de l'enfant. » Mgr. de Bisschop van
Brugge erkent dus dat onze Humaniora - inrichting veronderstelt dat de studenten al heel wat Vlaamsch kennen eer
zij in de 6e komen. Dat kan gedeeltelijk waar zijn voor de
studenten van den buiten, edoch, hoeveel kinderen zijn er
niet, bijzonder in de groote steden, die bij het aanvangen
der Humaniteiten bitter weinig of zelfs niets van onze taal
kennen; zoodat voor een groot deel der studenten het onderwijs der Vlaamsche taal verkeerd is ingericht.
Bien Public heeft gemeend zijne stelling met de uitslagen der algemeene prijskampen te staven, en tevens te
bewijzen dat de voorgestelde maatregel — Vlaamsch leeren
met Vlaamsch.te gebruiken — niet doeltreffend is, want dat
hij mislukt in 't leveren van zijn proefstuk. Inderdaad, men
wil aan de vrije gestichten de wet opleggen die sinds 1883
voor de officieele scholen en de gepatroneerde collegies den
weg afbakent. Welnu de uitslagen der wedstrijden verkondigen eenerzijds, dat sommige officieele scholen moeten
onderdoen voor sommige gepatroneerde collegies, ander
dat die gepatroneerden op hunne beurt soms versla--zijds,
gen worden door de gansch vrije gestichten. Daaruit,
zonneklaar de gevolgtrekking : « zonder Coremanswet is
ons vrij onderwijs beter dan het Staatsonderwijs met diezelfde wet; de Coremanswet is onmachtig om meer Vlaamsch
te doen leeren. »
Daartegen echter konden wij de vraag stellen of iemand
vollen
ernst beweren durft, dat een student, « cceteris
in
paribus, » niet meer Vlaamsch meedraagt wanneer hij b.v.
8 uren Vlaamsche les krijgt dan wanneer hij er maar 4 heeft?
Edoch, de wedstrijden zelf onder 't ontleedmes gelegd!
Wij willen niet eens doen gelden dat iedere wedstrijd een
wisselvallige, bedrieglijke maatstaf is, te meer daar het hier
over obstellen gaat, waarbij de gedachten en niet enkel de

418

COREMANS' WETSVOORSTEL OPNIEUW ONDERZOCHT

vorm in rekening komen. Wij willen niet meer herhalen dat
de laureaten uit onze Katholieke gestichten doorgaans
vruchten zijn der Vlaamsche studentenbeweging.
Ad hominem dus, bij hen die dan toch « per fas et nefas »
die uitslagen als een schild tegen ons keeren, houden wij
staan : De uitslagen dier wedstrijden getuigen niet tegen, naaar juist

ten voordeele van C. W.
C. W. beoogt immers

: Io

Vlaamsch doen aanleeren

net Vlaamsch te gebruiken als voertaal; 20 en dat door toekomstige
Hoogeschoolstudenten.
Welnu de prijskampen tocnen :
Io Dat sommige gepatroneerde collegies, aan dezelfde
wet onderworpen als de officieele scholen, sommige dier
officieele scholen overwinnen. Als bewijs geven wij de rangschikking der Collegies en Athenea uit het Vlaamsche land
volgens de uitslagen der staatswedstrijden van 1893 tot
19o3 (i).
Verhouding der onderscheidingen
per mededinger.
Gesticht.
i. Geel (collegie)
o,86
6,85
2. Herenthals (collegie)
o,83
3. Poperinge (collegie)
4. Tielt (collegie)
0,79
o,66
5. St-Truiden (collegie)
0,57
6. Hasselt (athenoeum)
7. Antwerpen (athenaeum)
0,53
o,5o
8. Tongeren (athenaeum)
9. Kortrijk (collegie)
0,49
Io. Brugge (athenaeum)
0,40
II. Mechelen (athenaeum)
0,39
12. Gent (athenaeum)
0,37
v Oostende (athenaeum)
0,37
14. Leuven (athenaeum)
o,36
Men ziet, de overwinnaars zijn jongens uit de kleine
plattelandsteden en de dorpen daarrond, die het Vlaamsch als
voertaal gebruiken, niet alleen in de klas volgens de wet, maar
(r) Cijfers getrokken uit den Bien Public van 2n Juli 1904, die
ze overdrukt uit «une revue d'enseignement qui se publie pour
les quinze colleges et pensionnats du diocèse de Bruges. »
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ook voor en na de klas, ondereen, te huis, meest heel den
dag; terwijl de athenoea-leerlingen knapen zijn die in eene
meer verfranschte omgeving leven, het Vlaamsch veel minder buiten de klas spreken dan hunne katholieke mededingers, ja zelfs velen het buiten de klas in 't geheel niet gebruiken. In dat opzicht is de bijgevoegde lijst leerrijk, tref
hij komt nauwkeurig overeen met den graad van-fend:
verfransching voor iedere streek; zoo zien we zelfs dat het
collegie van het franschdolle Kortrijk het eenige is dat door
athenaea verslagen wordt.
Het besluit dus? Hoe meer het Vlaamsch als voertaal
gebruikt wordt, hoe beter de studenten het kennen : juist
het princiep van C. W.
Onze tegenstrevers zeggen nog : « Diezelfde overwinnaars uit de gepatroneerde collegies moeten soms in het
Vlaamsch opstel onderdoen voor andere katholieke studenten die de wet van 1883 niet volgen. » Doch, nog eens, wie
zijn de overwinnaars? In 't Mechelsche, de studenten uit
Hoogstraten; in 't Brugsche, uit Roeselare en Meenen;
studenten juist die bijna allen Vlaamsche buitenjongens zijn,
wier opvoeding door en door Vlaamsch was, die van hunne
kinderjaren niets hoorden en spraken dan Vlaamsch, en die
dus nagenoeg voor het taalgebruik op denzelfden voet staan
als de studenten van Geel, Herenthals, Poperinge, Tielt.
Daarentegen de studenten der vrije gestichten uit min
of meer verfranschte steden : Brussel, Leuven, Tienen,
Antwerpen, Mechelen, Brugge, enz., blijven verre achterwege : juist weer de jongens die minder Vlaamsch gebruiken. Nog eens, 't besluit : de prijskampen bewijzen de
overmacht der Vlaamschsprekenden op degenen die het niet
of minder gebruiken.
z° Wij gaan eeneh stap verder. Wat regelt C. W.? De
getuigschriften der toekomstige Hoogeschoolstudenateii. En waar
worden die studenten meestendeels aangeworven ?
Niet zoozeer in de plattelandsgestichten en in de collegies der kleine steden, die hunne kweekelingen voor 't
meerendeel naar 't Priesterschap sturen, 't zij op de seminariën, 't zij in de missiën, 't zij in de kloosters ; — maar
vooral ira de groote en middelmatige steden, die minder geestelijken voortbrengen, in die gestichten juist van Brussel, Leu-
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ven, Tienen, Antwerpen, Mechelen, Brugge, enz., welke
in de wedstrijden getoond hebben in het Vlaamsch-kennen
niet tegen de gepatroneerden te zijn opgewassen.
De tweede gevolgtrekking dus : de prijskampen bewijzen dat juist de toekomstige Hoogeschoolstudenten noodig
hebben meer Vlaamsch te leeren.
Die twee besluiten ten voordeele van C. W. door de
bisschopi elijke gestichten geleverd, zijn even goed, met meer
reden zelfs, toepasselijk op de Jesuieten- en Josephietencollegies, die in dezelfde steden, in dezelfde omgeving leven als
de eersten, ja feitelijk nog met meer-verfranschte studenten
te doen hebben. (r)
VII. HOE COREMANS' WETSONTWERP KAN VERBETERD WORDEN

Welken waarborg stelt M. Coremans voor?
« De getuigschriften voorzien bij de artikelen 5, 9 en ii
der wet van io April 1890 op de academische graden en bij
artikel 17, littis E en F der kieswet van 12 April 1894 zullen,
te beginnen van Juli iglo, de bevestiging inhouden dat de
titularis van het getuigschrift ten minste twee leergangen,
behalve het Duitsch of het Engelsch, in 't Vlaamsch heeft
aangeleerd, gelijkvormig de wet van r5 Juni x883; of dat
hij een bijzonder examen in het Vlaamsch heeft afgelegd
over ten minste twee vakken, die hem behalve het Duitsch
of het Engelsch, in 't Vlaamsch onderwezen zullen zijn
geworden, gelijkvormig de wet van r5 Juni 1883. »
Voorzeker, M. Coremans' bedoeling is uitmuntend;
zijn grondbegin — de taal aanleeren met ze te gebruiken —
is opperbest; edoch, zijn ontwerp is voor wijziging en verbetering vatbaar. Het gaat, naar ons inzien, aan een dubbel
gebrek mank:
io. Ofschoon het de grondwettelijke vrijheid niet
schendt, beperkt het toch de vrijheid der leermeesters meer
dan noodig is. Niet dat het te veel voor het Vlaamsch eischt,
neen: want, gelijk de Z. E. H. De Gryse reeds opmerkte,
het vraagt zeer weinig. Doch het bepaalt te nauw de manier
van vervlaamschen.
(i) Zie De Student, xxive jaargang, nr 3•
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Doen wij dit klaarder zien. Twee vakken zullen, volgens
Coremans, in het Vlaamsch gegeven worden; veronderstel
wij, twee vakken van twee uren elk. — Doch indien-len
nu de overheid van een gesticht een hoofdvak wilde gedeeltelijk in het Vlaamsch doen geven; indien zij b. v. in de
lessen van Latijn twee uren wekelijks het Vlaamsch als
voertaal wilde doen gebruiken, dan zou dit, volgens Coremans' voorstel, niet in aanmerking komen om aan de wet te
voldoen. Dat is onredelijk.
2 °. Eene wet mag niet noodeloos nieuwigheden opdringen ; zij moet het goede, dat bestaat, behouden, versterken
en uitbreiden.Welnu, in de vrije collegies bestaat reeds eene
zekere vervlaamsching. In de gestichten van West- en OostVlaanderen en in sommige van het Aartsbisdom is het Latijn
reeds gedeeltelijk vervlaamscht.
Volgens den heer Coremans zou de bestaande vervlaamsching moeten plaats maken voor eene andere, door de wet
aangewezen. Dat is mis, dunkt ons.
Eene andere gegronde opwerping is deze: dat in sommige gestichten de leerlingen niet genoeg het Vlaamsch
machtig zijn om lessen in die taal te volgen. Daar zou dus
Coremans' wet onuitvoerbaar zijn.
Men ziet het, niet al de bezwaren, tegen het wetsontwerp aangevoerd, zijn ongegrond. Wij denken dat een
vergelijk, eene minzame overeenkomst noodig is.
Daarom achten wij het princiep van Schollaert's wijziging billijk. « In stede van ten minste twee leergangen,
buiten Duitsch en Engelsch, in 't Vlaamsch te doen onderwijzen, late men de keus in alle klassen der Humaniora,
ofwel een zeker getal uren per week klas van Vlaamsch
geven (Vlaamsche taal en letterkunde) — ofwel een zeker
getal uren per week het Vlaamsch als voertaal gebruiken.
Om die uren te volmaken mogen de klassen van Vlaamsch
geteld worden. u
Het cijfer 8 nemen wij aan voor de tweede manier omdat wij denken daardoor ongeveer zooveel te bekomen als
door Coremans' voorstel.
Gesteld nu dat het aangenomen cijfer het onderwijs in
dezelfde maat vervlaamscht als Coremans' ontwerp, biedt
die wijziging groote voordeelen aan.
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Coremans' grondbegin bewarende brengt zij twee nieuwigheden mede; 10. 8 uren in plaats van twee vakken;
20. de keus tusschen Vlaamsch als vak en Vlaamsch als
voertaal.
Met dit voorstel staat het den bestierders vrij, naar de
stem der rede, der opvoedkunde en der landsnoodwendigheden te luisteren, en b.v. 5 uren klas van Latijn in 't Vlaamsch
te geven, in de veronderstelling dat de klas van Vlaamsch
3 uren inneemt.
Zouden zij het niet doen en bijvakken nemen om tot de
8 uren te geraken, dan bekomen wij minstens nog denzelfden uitslag als M. Coremans.
Edoch, wij hebben redenen om te gelooven dat men
het Latijn nemen zal. Waarom? Omdat een eerste stap reeds
gezet is voor het gedeeltelijk vervlaamschen van het Latijn
en zelfs van het Grieksch: in 't Mechelsche en in 't Gentsche
mag een derde der vertalingen, in 't Brugsche de helft in 't
Viaamsch gemaakt, en moet de leeraar vergelijkende taalstudie met het Vlaamsch geven.
Besluit; De wijziging die wij hier bespreken bevordert
het geheel of gedeeltelijk vervlaamschen der hoofdvakken ;
M. Coremans daarentegen houdt daar niet genoeg rekening mede.
Een ander voordeel, dit van pc€dagogiscken aard.
In de lagere klassen — 6e en 5e — wordt de ontwikkeling
der Vlaamsche leerlingen belemmerd door hunne onbedrevenheid in de Fransche voertaal. Geef nu, b. v. Geschiedenis en Aardrijkskunde in 't Vlaamsch : zal hunne algemeene
ontwikkeling er veel mee vorderen? Neen, aangezien het
maar bijvakken zijn zonder veel invloed op hunne geestes
vakken waar professors en studenten dan ook maar-vorming,
een ondergeschikt belang aan hechten.
Maar gebruik de moedertaal gedeeltelijk voor het Latijn, voor het vak dat de hoofdrol speelt in de verstandelijke
ontwikkeling, waar de beste krachten van leeraars en leerlingen naartoe gaan; geef dit vak voor de helft in't Vlaamsch,
voor de helft in't Fransch; dadelijk valt het groote beletsel
aan detz vooruitgang der jongens weg. In dezelfde orde van
gedachten ware het zoo hoogst wenschelijk in de 6e en 5e
de Latijnsche spraakleer in de twee talen — Fransch en
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Vlaamsch — op te stellen, en in de woordenlijsten bij Epitome; De viris illustribus en Cornelius Nepos het Latijn in
't Vlaamsch en in 't Fransch over te zetten, gelijk er vroeger
zijn uitgegeven.

Nu het tweede deel onzer wijziging : de keus tusschen het
Vlaamsch als vak en het Vlaamsch als voertaal. Waarom ?
zo Om wille der vrijheid. Het vergen van waarborgen
brengt eene noodzakelijke belemmering der vrijheid mede,
doch die belemmering moet immer tot het minimum gebracht worden, wanneer het doel maar bereikt wordt. In
ons stelsel hebben de oversten volle vrijheid om hun onderricht te schikken naar de noodwendigheden der leerlingen.
2° Die noodwendigheden maken die keus noodig.
In 't Vlaamsche land zullen voorzeker de leeraars het
Vlaamsch als voertaal nemen, vermits hunne studenten bekwaam zijn het Vlaamsch te gebruiken, en dit middel, gelijk
wij aantoonden, onder opvoedkundig oogpunt voordeelig is.
Doch het valt niet te loochenen,in Brussel en in de voorsteden kennen de kinderen geen Vlaamsch genoeg om met
vrucht een onderricht in 't Vlaamsch te volgen. 't Is waar,
wij wijzen wel eens op het voorbeeld onzer Vlaamsche studenten, die haast geheel hunne opleiding in eene vreemde
taal krijgen. Maar die Vlaamsche studenten hebben veel
meer oefening in de Fransche taal dan de Fransche kinderen met de twee vakken van M. Coremans in de Vlaamsche
taal zouden hebben. Daarbij, wie ziet niet in hoe wij ons
zelven tegenspreken? Voor de Vlaamsche jongens vragen
wij onderwijs in hunne moedertaal, om wille der poedagogie,
en nu willen we aan de Fransche kinderen een onderwijs
opdringen in eene hun vreemde taal !
Ten andere, de artikelen der Fransche dagbladen uit
Brussel waren het allen eens om als uitvlucht aan te geven:
((hier, bij ons, is Coremans' voorstel practisch onmogelijk.»
— Welnu, wij hebben hier het middel om aan de noodwendigheden der Vlaamschonkundige leerlingen te voldoen.
Laat de Brusselsche gestichten uit vrije keus in de lagere
klassen meer les van Vlaamsch geven, en als de studenten.
2s
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goed de taal kennen, in de hoogere klassen het andere stelsel toepassen.

Buiten hare toepassing in de vrije gestichten van het
Vlaamsche land bezorgt de hier voorgestane wijziging nogandere voordeelen :
I° Zij biedt eene redelijke oplossing voor de afschaffing
van het Waalsch regiem in de athenea.
C. W. vraagt die afschaffing in de officieels gestichten:;
zonder dat, immers, moest men dat regiem ook toestaan
voor de vrije.
Doch, hoe dit regiem gevoeglijk weggecijferd? Tot
hiertoe wordt de wet van 1883 slechts in twee of drij athena?a
onverminkt toegepast; een bewijs dat in vele athenzea dezelfde moeilijkheden van Vlaamschonkunde bestaan die wij
zooeven voor Brussel aanwezen, ofwel dat de bekampers
van Vlaamschen invloed nog voorwendsels genoeg bij der
hand hebben om eene wet te ontduiken, ofwel dat die twee
toestanden samengaan.
Met ons voorstel zijn die moeilijkheden opgelost : gaat
het Vlaamsch niet als voertaal, men leere het eerst aan;
men kan zoodoende niet meer aan de wet ontsnappen.
2° Daar is wel eens beweerd dat Coremans' voorstel de
gelijkheid krenkt, vermits het eene verplichting oplegt aan
de Vlamingen en niet aan de Walen. Welnu, de oplossing
ligt voor de hand : men make de wet niet enkel voor Vlaanderen maar breide ze tot het Walenland uit en eische daar
ook een zeker getal uren Vlaamsch (dit getal zou minder
mogen zijn dan in het Vlaamsche land).
Waarom niet? De Vlaamschkennis bij de Walen zou de
toenadering der twee rassen bevorderen. En wie durft beweren dat die uitbreiding niet noodig is, nu duizenden.
Vlamingen in het Walenland verblijven? Nu op de congressen van Hasselt en La Louvière nog geklaagd werd dat zoovelen van alle hulp verstoken zijn?
Coremans' voorstel is voor die algemeene toepassing
niet vatbaar, het onze wel. Daar zouden de Walen, denken
wij, niets tegen hebben, vermits nu reeds in sommige bis-
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schoppelijke gestichten van 't Doorniksche, 3 uren per week
aan het Vlaamsch worden besteed.
VIII. NOG EENIGE BESCHOUWINGEN.
I. — Sommige katholieken denken, en ja, gansch te
goeder trouw, dat de nieuwe wet, indien zij al niet de
Grondwet schendt, toch de vrijheid onzer gestichten in
gevaar brengt. « Immers, zoo luidt het, een vijandig gezind
Landbestuur kan op die wet steunen om door eene andere wet
een toezicht over het vrij middelbaar onderwijs in te richten,
onder voorwendsel dat de Staat zich moet vergewissen of de
wet werkelijk nageleefd wordt. »
Die redeneering komt, bij een eersten aanblik, nogal
gegrond voor. Zij stort echter gansch ineen bij een nader
onderzoek. Een paar opmerkingen zullen daar iedereen van
overtuigen.
I °. Indien eene liberaal- socialistische regeering waarlijk
een toezicht over de katholieke collegies wilde uitoefenen,
dan zoude zij daartoe niet de Coremans'wet tot voorwendsel
nemen, maar wel de wet van 1890 die de vakken van het
middelbaar onderwijs bepaalt. Waarom? Omdat zij langs
Coremans'wet alleen in de gestichten van het Vlaamsche land
zou kunnen dringen, en nog enkel voor eenige bepaalde
vakken. Integendeel, door de wet van 1890 kan zij ingang
krijgen tot al de middelbare gestichten van het heele land
en dat voor al de vakken.
Nochtans werd de wet van 1890 gestemd door onze
katholieke volksvertegenwoordigers ,zonder eenig verzet van
wege de hoofden van het vrij onderwijs.
2°. Wij hoeven geenszins te vreezen dat een liberaalsocialistisch bewind een toezicht over onze collegies zou
instellen. Hoe weten wij dit? Omdat het tegen het belang
van liberalen en socialisten zou zijn.
Officieele opzichters zouden zeker wat kunnen plagen
en last verkoopen (en als verdedigers der vrijheid moeten
wij ze daarom buiten houden), maar zouden zij den bloei
onzer gestichten verhinderen ? — Integendeel, met er een
officieelen stempel op te zetten, zouden zij het vertrouwen
van sommige officieelgezinde ouders voor die gestichten
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verhoogen. Onze gepatroneerde collegies worden door den
Staat bezocht, zijn zij er minder bloeiend om ? Wat zou een
liberale Staat er bij winnen indien hij al onze collegies kon
behandelen op denzelfden voet als Tielt, Poperinge, Geel
en Herenthals ? Volstrekt niets, en daarom zal hij dit niet
doen; te meer nog daar hij genoeg weet, dat zijn toezicht
voor gevolg zou hebben de bestuurders nog nauwlettender
te maken in het kiezen der leermeesters en deze laatsten nog
ieveriger in het uitoefenen van hun ambt.
Neen, maar indien een liberale Staat het vrij onderwijs
wil aanranden, zal hij maatregelen nemen waardoor hij
onze gestichten zou ontvolken. Hij zou, b.v. weigeren de
getuigschriften der vrije collegies te erkennen en aan de
studenten derzelve den toegang tot de Hoogeschool bemoeilijken, onder voorwendsel dat het onderwijs in die gestichten hem niet genoeg waarborgen aanbiedt.
Welnu, in den tegenwoordigen toestand moeten wij
bekennen dat de Seminariën en Collegies aan den Staat
geenen waarborg geven wat de kennis van het Vlaamsch
betreft. Men stemme Coremans' wet en de waarborg is er.
Wij zijn nu zeker niet naïef genoeg om te hopen dat
die wet de liberalen en socialisten zal beletten de onderwijsvrijheid te krenken met eenvoudig eenige regelen nieuwe
wet te stemmen, zonder zich veel om de voorgaande wetten
te bekreunen. Neen; maar wij willen enkel betoogen dat
wij den vijand een wapen uit de hand rukken, verre van
hem er een te geven.
2. — « Maar, zegt men nog, de socialisten en de liberalen hebben zelven verklaard dat zij, wegens Coremans'
wet, een toezicht zullen inrichten. » — Ja, dit hebben zij
verklaard en... de katholieken fijntjes in doeken gedaan.
Hoe dat? — Een oogenblik nadenkens zal u dit doen
begrijpen :
Het kiesbelang van socialisten en liberalen vroeg dat
zij openlijk voor de wet uitkwamen; maar inwendig konden
zij niet verlangen dat de zonen van katholieke families,
door meer kennis der volkstaal, meer invloed op het volk
kregen. Zij moesten dus, in schijn de wet voorstaande, de
zaken zóó trachten te keeren dat deze door de katholieke
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afgevaardigden verworpen wierd. Daarom verklaarden zij
op den landdag van Brussel dat zij voor de wet waren,
vooral « omdat daardoor de Staat zou toegang krijgen in de
katholieke gestichten. » Zij wisten op voorhand dat die
verklaring een algemeen tolle in de katholieke partij moest
verwekken.
Het net was met grove draden gespannen, maar de
meeste Fransch-katholieke bladen, vrijwillig blind, vlogen er
hals-over-kop in. Als met een zegekreet riepen s anderendaags die dagbladen uit : « Hadden wij geen gelijk?))
Of zij gelijk hebben !... Maar socialisten en liberalen
lachten in hun vuist en zij lachen nog; want het geharrewar
onder katholieken nam toe. Komt er geene beternis, dan
zullen wij bij de kiezing het gelag betalen.
3. — Dit is nu het stokpeerdje van vele bekampers der
wet : « Zij brengt de eendracht der partij in gevaar. » —
Voor den oogenblik is dat waar, doch door wiens schuld?
In elke partij, en in de katholieke vooral zijn vele groepen : wij hebben de katholieke werklieden, de katholieke
burgers, de katholieke landbouwers, de antimilitaristen en
ook de katholieke Vlaamsche strijders.
Iedere groep verdedigt bijzondere belangen die wel
eens een twistappel in de partij kunnen worden. Daarom,
wij bekennen het, moet elke groep bezadigd en inschikkelijk
zijn, anders is er geen huis mee te houden.
Doch mogen de leiders der katholieke partij de belangen der bijzondere groepen over het hoofd zien om slechts
het zoogezegd algemeen belang in 't oog te houden? Indien
zij dit deden dan was de partij op eenige jaren wegge
-brokeld.
Neen, zij moeten de belangen eener groep behartigen
in zoover die niet strijden tegen het algemeen belang of tegen andere bijzondere belangen, even aanzienlijk. Welnu,
strijdt Corelnans' wetsvoorstel tegen het algemeen belang?
— Maar juist voor het algemeen belang werd het voorgebracht. —
Strijdt het tegen bijzondere belangen? Tegen welke?
Tegen de vrije gestichten misschien?
De hoofden van sommige collegies bevestigen ons dat
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hun onderwijs nu reeds zoo vervlaamscht is als het zou zijn
volgens Coremans' wet. Indien het zoo is dan zullen die collegies (ten minste zoo de door ons verdedigde wijziging mag
doorgaan) weinig of niets te veranderen hebben.
In de collegies der Jesuieten en in de bisschoppelijke
collegies van eenige groote steden zullen eenige uren meer
Vlaamsch moeten gegeven worden. Is dat zoo erg? De vertegenwoordigers van dit onderwijs (o. a. P. Verest) verklaren
zelf niets beters te verlangen dan te kunnen vervlaamschen,
en iedereen erkent dat dit in het belang is van ouders en kinderen. Nog eens, welk belang wordt er geschonden? Welke
reden heeft men dus om de Vlaamsche groep te misnoegen?
Hopen wij dat in onze partij nog wijsheid en bezadigdheid genoeg zal gevonden worden om tot eene minzame
schikking te komen.
4. — Niets ware gevaarlijker voor den Godsdienst in
ons land dan eene tegenstrijdigheid te verwekken tusschen
het nationaal en het godsdienstig gevoelen der Vlamingen.
In de 16e eeuw werden de noorderlijke provinciën van
ons vaderland kettersch en Vlaamsch België was het ten
naaste bij, omdat de gereformeerden het vaderlandsch gevoelen hadden opgeruid tegen het katholieke Spanje, dat
met den godsdienst ook zijne heerschappij verdedigde.
In Frankrijk, in Duitschiand, in Engeland, in Amerika
zelfs toonen de katholieken zich doordrongen van den nationalen geest, ofschoon de natie in hare meerderheid vijandig
is aan hunnen godsdienst. De Pausen zelven, alhoewel vaders der christene wereld, treden nochtans geerne vooruit
als echte Italianen.
En hier, in onze streken, waar de Vlaamsche geest zoo
met den katholieken geest vereenzelvigd is, hier zou een
strijd zijn tusschen Vlaamsch en Katholiek? Dit ware al te
uitzinnig.
Onze Bisschoppen, mannen uit het Vlaamsche volk, en
ja, uit de kerngezonde, meest onverbasterde standen van dit
volk gesproten, zijn zeker goede Vlamingen. En toch is er
soms een gewrijf tusschen de geestelijke overheid en de
Vlaamsche Beweging; hoe komt dit? — Ziehier, dunkt ons,
de uitleg :
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De politieke gebeurtenissen van 't jaar '3o en vroeger
hadden ons Vlaamsch gebracht tot eenen toestand van ver
ei minachting, onweerdig van een vrij volk.
-nedrig
De geestelijkheid had dien toestand niet verwekt, integendeel, van al de leidende standen is zij het laatst en het
minst verfranscht geworden; maar toch is zij ook mee
geweest door den algemeenen stroom van ver-geslpt
dien onnatuurlijken, ziekelijken toestand-franschig.Op
ons
volk
heeft
zij dan ook haar onderwijs geregeld; en
van
over vijftien, twintig jaar stond het Vlaamsch daar gansch
in den vergeethoek.
De reactie kwam, wild en onstuimig gelijk eene reactie
doorgaans is! Zij beukte met geweld tegen al onze ver
instellingen aan, ook tegen het verfranscht onder--franschte
wijs der geestelijken.
Nu is deze geestelijkheid gewoonlijk behoudgezind,
traag om te hervormen. Daarbij, de aanvallen kwamen van
personen die weinig voor die taak bevoegd schenen, en dik
waren die aanvallen driest en onbesuisd. Geen wonder-wijls
dat de Bisschoppen den stormloop aanzagen als meer tegen
hun gezag dan tegen den bestaanden toestand gericht.
Gelukkiglijk is die tijd voorbij. Een gansche ommekeer
heeft in de Vlaamsche Beweging plaats gehad.
Op de jonge geestdrift is een geest van ernst en studie
gevolgd. Uit de Hoogescholen van Leuven en Gent zijn
Vlaamsche mannen opgegroeid met helder en kalm hoofd.
Door Vlaamsche geneesheeren en door Vlaamsche rechtsgeleerden worden vergaderingen en congressen gehouden, die
in aantal en gehalte voor geene andere van dien aard moeten onderdoen. De Vlaamsche katholieke Hoogeschooluitbreiding van Antwerpen verricht zeer ernstig werk. De
beweging wordt geleid door den Vlaamschen katholieken
Landsbond die als een toonbeeld van bezadigdheid doorgaat. Er wordt minder geschreeuwd dan vroeger, maar
meer gedacht, meer gewrocht.
\Velnu, tusschen die mannen, die niet alleen het
Vlaamsch moeten opbeuren, maar ook het Vlaamsche volk
tegen valsche, goddelooze wetenschap zullen verdedigen,
tusschen die mannen en de geestelijkheid kan de strijd niet
blijven duren.
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5. — De Vlamingen weten wat zij willen. Hardnekkig
zullen zij vooruitgaan, maar zij kunnen wikken en wegen;
hunne macht ligt niet in geschreeuw.
En daar men nog wel eens om een hard woord op eene
meeting gesproken (welke meeting is niet hevig?) de Vlaamsche strijders voor overdrevenen en heethoofden wil doen
doorgaan, willen wij de gematigdheid en toegevendheid der
Vlamingen doen uitschijnen tegenover de ontoegevendheid
der Walen en Franschgezinden.
Geen Vlaming, geen Flamingant zelfs, of hij heeft goed
Fransch geleerd ; hij leest en spreekt het dagelijks ; hij doet
het leeren door zijne kinderen, hij heeft er vrede mee dat
een groot deel van ons middelbaar en hooger onderwijs in
het Fransch blijve; hij vraagt niet dat een enkel officieel
ambtenaar, zelfs in de Vlaamsche streek, het Fransch
onkundig zij.
Zonder de inschikkelijkheid der Vlamingen ware er
geen België mogelijk; Walen en Vlamingen zouden naast
elkander leven als twee stammen vreemd aan elkander.
Want de Waal leert geen Vlaamsch; zelfs de Franschgezinde Vlaming, die in Vlaanderen van de Vlamingen
leeft, heeft geen Vlaamsch geleerd; zijne zonen leeren het
evenmin, en toch zullen zij den toon willen geven in
Vlaamsch België.Dikwijls zullen zij niet alleen in het Waalsche maar ook in het Vlaamsche land ambtenaars willen
opdringen die geen Vlaamsch verstaan. En wanneer de
Vlamingen vragen dat de toekomende advocaten die voor
Vlamingen zullen pleiten, de rechters die Vlamingen zullen
vonnissen, de geneesheeren die in de hospitalen en elders
Vlaamsche zieken zullen verplegen, de notarissen die
Vlaamsche acten zullen moeten schrijven, de ingenieurs
die Vlaamsche werklieden zullen bestieren, dat die allen
zouden verplicht worden in hunne studiën eenige uren
Vlaamsch te leeren, dan schreeuwen de verfranschers dat
wij de grondwettelijke vrijheden, ja het Belgisch vaderland
afbreken!
En men denkt dat de Vlamingen zich door zulk geschreeuw van hun stuk zullen laten brengen? Neen, de
Vlamingen beminnen de Belgische nationaliteit. Niets van
wat het vaderland aanbelangt, laat hen onverschillig, ook
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niet de Waalsche nijverheid, de Waalsche kunst, zelfs niet
de Waalsche letterkunde. Wij zijn Belgen, doch in het
Belgisch vaderland zijn en blijven wij Vlamingen ; het volk
waarmee we dagelijks leven is Vlaamsch; en wij weten
dat wij het Belgisch vaderland niet beter kunnen dienen,
dan met het Vlaamsche volk, ons volk, te beschaven en te
veredelen door de Vlaamsche taal.
De leidende standen moeten Vlaamsch kennen. Dit
weten ook de hoofden der katholieke partij, dit weet de
geestelijke overheid, en daarom zal er een vergelijk komen
nopens Coremans' wet.
6. — De slechte rol in deze zaak spelen sommige
Fransch- katholieke dagbladen. Zij hebben de valsche thesis
der ongrondwettelijkheid van Coremans' voorstel doen veld
winnen door gazetten-argumenten, die niets degelijks inhielden. Zij hebben het mistrouwen der hoofden van het vrij
onderwijs opgewekt en aangevuurd. Zij hebben aan de
hoogere geestelijkheid Benen allerslechtsten dienst bewezen
met haar in den strijd te betrekken. Zij hebben de Vlaamsche strijders verdacht en hatelijk willen maken, de voorstaanders der C. W. uitgemaakt voor « derviches hurleurs,
arrivistes, lions rugissants », enz. Alle wapens zijn voor die
dagbladen goed, als zij maar de betrachtingen der Vlamingen kunnen voorstellen als strijdig met het katholiek of met
het nationaal belang.
Wilt gij u overtuigen van de overdrevenheid hunner
polemiek, herdenk dan wat die dagbladen, over een tiental
jaren, schreven om de gelijkheidswet van Coremans en De
Vriendt te bevechten. Die wet moest, volgens hen, het
stemmen der wetten belemmeren, de rechtspleging verwarren, het vaderland verscheuren door dubbele wetgeving en
« dualisme judiciaire.
Welnu, de gelijkheidswet is gestemd en in voege. Wat
is er uitgevallen van al die sombere voorspellingen ? Niets.
De wetten worden gestemd gelijk vroeger; doch omwille
van den dubbelen tekst wordt de zin der woorden meer
gewikt en gewogen en klaarder bepaald. In de rechtspleging ook heeft de wet geene moeilijkheden verwekt; alleen
wordt nu en dan nog het belang van een Vlaamschen-lijk
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belanghebbende opgeofferd aan de onkunde of aan den
onwil van eenen rechter of eenen advocaat die geen
Vlaamsch kan of wil spreken. Maar van al die ingebeelde
donderwolken van de Fransche dagbladen is niets voortgekomen dan wat wind.
En nu halen zij weer dezelfde blikken donders voor den
dag. Nu is het gedaan met vrijheid van taal, vrijheid van
onderwijs, met grondwet en Belgisch vaderland, als de
Jesuieten aan hunne toekomstige Hoogeschoolstudenten
wat Vlaamsch moeten leeren!
Heel die polemiek is eene polemiek van ronkende vol
toon van Frankrijks' dagbladpers.-zinegaschd
Het gezonde Vlaamsch verstand lacht daarmee.
En de practische geest der Vlamingen zal zegepralen.
Zien wij den toestand niet te erg in, maar ook niet
met te veel gerustheid.
Moest men voortgaan, gelijk men bezig is, met elkander het mes op de keel te willen zetten, dan krege de katholieke partij eenen knak, dat is zeker. Maar met wat goeden
wil is de overeenkomst getroffen. Wij hebben daartoe
willen bijdragen en denken een goed werk verricht te
hebben.
Z. PEETERS.

GOUDEN STRALEN

Nu zwemt in overvloed van helderklare zonne
't geluchte rond mij heen en zingt z'n lied — zoo zacht —
z'n lied van wordend leven haast en warme wonne;
goud lichtgewemel na den donker -zwaren nacht!
De boomen baden nu in wonder stralen-bronne
die spoelt hun tranen weg. En alles leeft en lacht
Een reine kinderlach gelijk die, onbezonne'
mijn droeven geest komt streelen met een blij gedacht.
En diepe daalt nu al die mildheid in mijn ziel;
de nevels klaren op en mijne droefheid viel
bij al die weelde weg. Mijn rust is weergekomen!
Ik voel mijn jeugd hernieuwd in al dat zonnelicht,
en 't jubelt weer in mij het joelend vergezicht
van eeuwig vreugdgenot en hoop vol hemeldroomen !
K. E.

TV-V

GRIJZE NEVELS

Zoo bang is 't rond mij heen, zoo bang en droevig-stil
in 't eindloos-grijze van dit somber najaars- weder;
lijk zwarte schimmen staan de boomen daar, en kil
valt, drop bij drop, hun tranendauw, heel langzaam,neder.
De weeke lucht is vol van weenend wee-gegil
dat opgaat in de nevels als een klacht van teederbedroefde kinderzielen.... 'k Weet niet wat ik will
Ik zoek naar zonneglans en zachte kleurenveder.
Ik zoek naar licht dat woelt de nevels uit mijn hart
en 't warmen komt na 't koude snikken van de smart.
Ik zoek naar bloesempracht met diamantgeklater.
Ik zoek... En schiet er dan geen lichtstraal door de lucht,
geen engelzang, geen hoop die streelt mij als een zucht
en weer mijn jeugd verblijdt met lentebloei voor later?

JUBELING
Niet langer ben 'k in slavernij
Mijn geest werd van haar banden Vrij!
Ik kan weer juichen, kan weer zingen,
Gedachten weer tot liedjes dwingen,
En woordjes loopen in de rij
Als strooistertjes bij hooggetij

Gij vleit mij om een liedeke;
Nu luister liefste mijn,
Dat liedje zal belijdenis
Van al mijn liefde zijn.
Maar wat ik peis, en hoe ik denk,
« Ik min U! n schrijf ik maar,
En toch dat kleine liedje komt
In eeuwigheid niet klaar!
II
Toen ik sprookjes kwam spreken in avondstond. —
0, wat heb je aandachtig geluisterd!
't Was een zonnige tijd, — als kindertijd, —
Hebben wolken de zon verduisterd?
Toen ik sprookjes kwam spreken in avondstond. —
Wij herdenken nog dikwijls die dagen,
't Was het goede werk van een schoone fee,
Zij betooverde ons -- en we zagen.
En als sprookjes gedragen door avondstond
Ben ik vroolijk door 't leven getreden,
Toen ik sprookjes kwam spreken — het schijnt zoo lang,
Ja eeuwen en eeuwen geleden.
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III

'k Zat daar buiten in de weide,
Weet ge wel? Waar 'k gaarne ben,
Op het plekje bij den molen
Waar ik ieder bloempje ken.
'k Dacht aan u, hoe kan het anders?
Ik herdenk u duizend maal.
Luister wat ik nu ga zeggen,
't Is een heel, heel kort verhaal.
'k Zag een klein blauw eereprijsje
Dat daar aan het water stond
En eens even om wou kijken.
Of het niet een makker vond.
Glanzend stond een zonnebloeme
In den tuin aan d'overkant
Knikte tdt het kleine bloempje
In het vochtig weideland.
't Bloempje stond omhoog te turen
Wist nu pas hoe klein het was
En het boog zijn blauwe kelkje
Heel verlegen tusschen 't gras.
't Zag de bloem zoo hoog verheven
Zag den afstand, o zoo ver,
Was verblind door al den luisier
Van den grooten bloemenster.
Neen dat kan geen makker wezen
Die zoo hoog verheven stond :
Angstig zag het kleine bloempje
Nu zijn weide wereld rond.
Droevig boog zij 't kleine kopje,
't Groene gras het deed haar pijn,
Want het dwaze eereprijsje
Wenschte in dien tuin te zijn.
CORNÉLIE DE WAAL.
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HEIMWEEAr
VAN

CONSTANT EECKELS

Over Constant Eeckels schrijven in Dietsche Warande
en Belfort, is schrijven over het kind van den huize. Immers
zijne allereerste klanken werden door ons opgenomen en
hadden die niet de hooge lyrische vlucht, welke zijne kunst
op zoo korten tijd heeft bereikt,dan zijn ze misschien daarom
van nog grootere beteekenis.Verbazend is de vruchtbaarheid
van den jongen dichter, de overvloedige rijkdom van zijn
woord, de kwistigheid van zijne ingeving.
Niet onbevangen echter kan mijn oordeel over hem
luiden, want alles trekt me bij zijne verschijning aan. De
geloofvolle jongen die in de reine borst het warme hart der
jeugd draagt, als een kelk vol rijken, edelen wijn, kan mijne
overtuiging niet koel laten, mijn geestdrift niet kalm. Alle
hooge gaven zijn hier vereenigd : katholiek-bestempelde
ziel, geest vol edele wijding, gemoed geadeld door deze
kuische fierheid die het reine der ingeving vergunt.
Heimwee heeft hij zijn bundel betiteld. Ik weet niet of
ik hem niet liever zou genoemd hebben naar de verzen die
het boek inleiden en allen betrekking hebben op de zee. —
De zee schijnt voor mij te ruischen door heel deze dichterlijkheid, de zee met hare diepte, haar mysterie, haar baren
haar onophoudend bewegen, met haar stormen en-geklots,
strijden, met haar trachten en wiegen; met heel het dooreenwoelen der meest tegenstrijdige begeerten — de zee, dit
eeuwig levensbeeld!
Ieder baar brengt tot het strand een boodschap uit de
diepte. — In 't werk van den beginnenden dichter zijn ook
van die verzen die schuimend openbreken op het witte zand,
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zwanger van heel eene levensdiepte, heel een gemoedsgesteltenis :
Maar trotsch om 't eeuwig leven dat ik stil moet kroppen
voel ik op 't kleine hart het hart der wereld kloppen...
Uit Zonnedag is schaduwnacht geboren....
Somber is soms deze dichterlijkheid — ja, meestal —
doch het is de diepe, innige melancholie der groote zielen
die hun ideaal te hoog geplaatst hebben om niet levenlang
aan teleurstelling te kwijnen. Was tot hiertoe Eeckels' proza
niet vrij te pleiten van ziekelijkheid, in zijne verzen hoor ik
niets anders ruischen dan de Malinconia van Beethoven,
het innig smartelijke van Musset, — zijn
Och, arme, arme weemoed!... Vrouw die niemand kuste!...
is dicht verwant met Musset's rouw-omsluierde Muze — de
toon die de grondtoon is der in ballingschap levende menschelijke ziel.
In welke maat is de Antwerpsche volksjongen, die zulke
koninklijke gaven ontplooit, beïnvloed door de bent der
moderne schrijvers, der Hollandsche rationalisten en materialisten vooral? — Belangrijke vraag die wij in volle rechtzinnigheid zullen beantwoorden. Wat den vorm betreft
heeft Eeckels veel te danken aan de moderne school, ook
misschien wat algemeen strekking aangaat : eene zekere
nevelachtigheid, het altijd op het voorplan treden van de
persoonlijkheid, het huldigen van het sombere en droefgeestige. Maar deze gelijkenis is als het ware eene uitwendige.
Legge men bij voorbeeld het diep -schoone sonnet van Kloos
De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining
nevens een der zeestukken van den jongeren dichter, welk
hemelbreed verschil! Er is iets volmaakts, maar tevens
gemaakt in de poëzie van Kloos. Eeckels klinkt ruwer, maar
ook vrijer, wilder, meer oorspronkelijk en rechtzinnig. Men
oordeele :
O Zee, o wilde Zee, o ongekende Zee
van rusteloos gewoel in onverbroken baren
der ebben en der vloeden naar de kust der dood!
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O Zee, o wilde Zee, waarop de kielen varen
van mijn gedachtenvloot...
O Zee, o wilde Zee, ik voel u in me diep
en wijd, oneindigheid van water, breed bewogen.
Oneindigheid van lucht die donkerblauwe kringt
en, roerelooze over 't woelende gebogen
in 't onbekende zinkt.
En dat ander zeegedicht, zoo machtig en wrang-aangrijpend !
Uit donkre verte komen ze aangebold,
de breede baren, woelig wild bewogen,
en spatten op en kletsen pletsend neer,
en kuiven weer van woede kromgebogen.
Hun gladde lijven glimmen in den nacht,
den zwarten nacht met schuwe schemerbeving
van bleeke maan door nauwe wolkenscheur,
en wentelen in rustelooze leving.
Ze stormen aan op 't zachte glooiend strand,
en worstelen, en dringen driest, en kampen,
en springen over, door en ondereen
om eerst den dorren oever aan te klampen.
In iedre baar beweegt een menschenkracht
in 't onbekende van de zee gezwolgen,
en die weer wilt uit warrelend gewoel
wijl duizenden op duizend duizend volgen.
En allen rekken gretig naar den zoom
en rollen grollend op de rauwe zanding,
en broezen schuimend hun gesarde drift
in wit gevlok van opgebruischte branding.
Maar andren storten aan en dringen vóór ;
een eeuwge strijd van wijken en herwinnen;
een steigering van steeds gebroken kracht,
en steeds met wilder woede herbeginnen.
En in die joeling woelt de worsteling
der duizenden, der millioenen harten,
ál werelden die met hun grootsche wil
het grootsche oneindige eener wereld tartten.
En uit hun weekste en fijnste vezeling
heeft 't zerpe vocht de wildste drift gezogen,
29
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een drift, ontzaglijk zwoegend in 't geschulp
van 't brieschend water, bolderend bewogen.
Hoor, hoor de baren eeuwig prevelen
het bang gebed dat onverhoord versiddert.
Hoor hoe ze schreien, schreien lang en dof
om al het wee dat in hun wrangheid bittert.
Hoor, hoor ze jamren, weggedrongen weer
van barren boord waarop ze onmachtig glibberen,
en klotsend voort, en klotsend voort, al voort
hun zerpe smarte tot elkander bibberen
Nog treffender komt het verschil van bezieling uit waar
men Eeckels' godsdienstige stemming vergelijkt met die
der ongeloovige modernen. Beroemd zijn Verwey's twee
Christus-sonetten :
0 Man van Smarten met de doornenkroon...
en
Vestig die oogen niet op mij; hun blik
is stijf als van wie stierf in gruwbre pijn...
Verre van mij de schoonheid te betwisten van die
verzen, al is er misschien iets verwrongen, iets gewilds in
het gevoel; maar hoe veel liever hoor ik Eeckels in allerhande stukken van dien aard! — Calvarie :
In onbezochte hoeking van de nauwe steeg
staat grauw-omschaduwd, groot, het zware plompe kruis
waarop de arme Christus stierf in stuipend smarten...
Hoe hangt ge daar gebroken aan dat grove hout...
Nu kom ik weer tot u .. nu kom ik tot u weer...
en zoo menig ander.
Welk diep gevoeld geloof! welk onstuimigheid van
lijdenspassie, van gefolterde gevoeligheid, van in het eerste
vuur der jeugd brandende hartstocht in die klanken, in
die ernstige tonen! Wat zijn wij ver van het gewilde mysticism van de pantheïstische school ! — Constant Eeckels! in
u mogen wij begroeten niet alleen een onzer meest belovende krachten, maar reeds een dichter van geniale macht,
van smetteloos reine ingeving, van kwistig afwisselende
zangerigheid.
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Op den veien grond van ons dierbaar landeken, in de
koesterende zon van geloof en vrijheid, springen langs alle
kanten, en in alle takken der kunst, — in den zang van 't
woerd, in de taal der klanken, in den Mei der kleuren —
jonge loten op, frissche halmen, de hoop der blijde toekomst, de belofte van den weligsten, rijksten, bloeiendsten
oogst!
31
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#,4.4. I£ttWI'LLY*.tt .1. .t
Willy kwam zijn kamer op, duwde de deur dicht dat ze
hotste en sloot al slot wat er op was. « Knoeierige menschjes, » zei hij, « wat wil je van me ? Geef ik je niets dan laat
je me liggen, geef ik je een vinger dan bijt je hem af, geef
ik je een hand, dan bijt je ze ook af, geef ik me geheel,
dan vreet je me heelemaal op!... Groet voor mijn part je
grootjes!! n... Toen zich omkeerend. « Goeien avond, lieve,»
zei hij; toch was er niemand, maar zij was er juist omdat er
niemand was. « Mooie eenzaamheid, » ging hij voort, « met
je mantel van rust, dien je over me heenhangt, met je koel
Frisch water dat je uitgiet over een heet hart, met je teere
spraak en je moederhand. Zeg, wat ben ik dikwijls bij je
gekomen met een hart waardoor ze geknoeid hadden als
een boerenploeg door een akker, dat ik woedend was, dat ik
beefde van woede, dat ik weende van woede, en dan kwam
jij weer met je koele vreêwoord, en je goeie kus op mijn
heeten voorkop, die heeft al wat leed bezworen! Wie zou
dat toch zijn de eenzaamheid?)) zei hij,)) zou dat O.-L. -Heer
zijn?
Ofschoon het laat in den avond en slapenstijd was,
wilde Willy nog wat zacht mijmeren na het hotsende leven
van den dag. Hij ging voor zijn werktafel zitten, greep een
boek, smeet het open, keek er even in en er over heen, met
onvaste oogen, dat de letters dubbel gingen staan. Toen
plotseling opkijkend en naar een hoek van zijn kamer ziende,
viel hij met vinnige lippen uit : «Je weet me zoo goed te
zeggen wat ik ben, zal ik je eens zeggen wat jij zijt. Je bent
een menschje met een klein hoofdje en nog een kleiner
hartje; je hebt een mond als een ton en je tong in je mond
is een zeemlap. Je hebt een rat in je hart, die doet je spotten,
en muizen van kleingeestigheid wriemelen door je kop en
doen je zeeveren. n...
))
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« Verduiveld! » zei hij tot bezinning komende, « ik kan
wel gaan ratelen met de wijven op de vischmarkt; dat is
toch niet christelijk.... Je vond dat dat slecht van me was.
Je vindt! ?!.., Ik vind, gij vindt, hij vindt, wij vinden, gij
vindt, zij vinden, de heele donder vindt.... Maar iedereen
heeft het recht van te vinden; maar iedereen heeft den plicht
van zijn smoel te houden als hij zijn vinden niet kan
bewijzen !!
Hij liet zijn hoofd op zijn hand vallen die op de tafel
lag, dacht eenige oogenblikken in ernst en stilte na en toen
hij het hoofd weder ophief en onbestemd voor zich uitkeek,
viel zijn oog en geest op de portrettenverzameling, die voor
hem stond. « Dat is het rijk mijner liefde, » zei Willy. Er
was daar een kindje Jezus met de wettafel in de hand en
wijzende op 't vierde gebod, vader en moeder, en broeders
en zusters. Vader en moeder waren niet rijk, maar zij hadden een groot rijk van liefde en de kinderen hebben het
geërfd en allen geheel, en zij zouden hun hand boven het
rijk houden en het dragen in hun hart en het voortschuiven
door de tijden, ongerept. « Moeder, n zij hij, en greep haar
portret, en begon er, het tegen zijn oogen houdend, tegen
te praten : « Moeder, ik heb jouw meer verteld dan mijn
biechtvader; moeder, je bent een moeder, je geneest met je
oogen en met de woorden van je hart; je hebt reukwerken
aan je handen en je adem is wierook en op je woorden
speelt liefde de begeleiding ; je hebt een traan voor een
traan, en een lach voor een lach, en een hart naar een hart,
en daarom zal ik je liefhebben met hartstocht, met hartstocht.... Dan heb ik ten minste, a ging hij voort, terwijl hij
het portret wegzette, « wat fundament's onder mijn voeten,
als ik eenmaal kom te staan voor O.-L. -Heer; dan sta ik
op het vierde gebod, een stuk maar van de steenen tafel,.
maar het is steen. n...
« 't Is jammer, » zei hij, zijn portretten naziende ((daar
ontbreekt iets. Zou ik 't met krijt op mijn tafel teekenen ?...
Neen.., daar moesten eens komen van die menschjes op je
kamer en het zien en er om lachen, want de liefde voor je
vaderland moet je stil houden in je hart : de Spartanen zijn
dood. »
Hij zou er nog de teekening van iets anders willen zien,
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maar die staat er niet, niet omdat hij ze niet heeft, want hij
heeft ze, maar diep onder in de laden van zijn schrijftafel.
Hij zou die schets wel voor zich willen hebben om den adel
ervan te schouwen, maar zij zou hem mistroostige gedachten induwen, telkenmale dat hij ze zag. Waarom had hij nu
de liefde niet om te hebben wat zij voorstelde. « Het x (wat
de teekening voorstelde) was gekomen, jong als de morgenzon, met een Paaschjubel en het was één hoera geweest uit
de monden van de vrienden van ((het)) en hij had zich willen onzichtbaar maken en hij heeft zich geschaamd. « Maar
ik kon die liefde toch wel eens krijgen, » mijmerde hij
verder « en ik moèt ze hebben, » bonsde hij met zijn voet op
den vloer; « en als ik ze heb, o dan geeft een levensdoel
levenskrachten, wekken toekomstvreugden huidige vreugden, lacht al leven, lacht de dood, lacht God. »
Willy had eens een ideaal gehad: dat was hem in de
ziel gegaan, dat had gevochten met klein- menschelijke
zuchtjes, het had gewonnen en het had de klaroen gestoken
die alle krachten van geest en hart vergaarde en het had ze
gericht. Hij was toen zoo blij geweest omdat hij een reden
had gevonden voor zijn bestaan. Maar een omstandigheid
was als een stormhagel gekomen: er was in de plaats van
zijn wonen eene vereeniging gesticht met naastenliefde in
het vaandel. Men had hem zijn hulp gevraagd en er was
hem een hemel opengegaan. In de eerste vergadering had
de reuk gehangen van mooie woorden : er zou heerschen
de vrijheid der kinderen Gods, en de liefde die waardeeren
kan; de broeder zou den broeder hooren ; een steentje moest
ieder aandragen dan zou het gaan. Met die belofte in het
hart deed Willy in de volgende vergadering een voorstel.
Na afloop stond de president op, maakte eene inleiding-totde-H. Elisabeth, zette eenige punten wanordelijk uiteen,
kwam toen tot Willy's voorstel, zette het in een koffiepraatje
nogmaals uiteen, beet er hier en daar wat af en sabelde toen
het heele boeltje neer met een argumentje van «waar-bemoeije-je-mee-snotneus ? » Had hij toen maar opgehouden, maar
toen nam hij den meisjeskop van Willy's voorstel, gaf er
een snor aan en een sik, begon te lachen en te parodieeren.
Toen Willy dat laatste hoorde nam hij zijn hoed en ging
kuieren. Den avond van dien dag, schreef Willy een brief,
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gelijk hij wel eens meer deed om zijn hart uit te storten,
maar niet om op den post te doen.
Mijnheer de President,
Te drommel, President, waar is U met Uw vrijheid
der kinderen Gods gebleven ? President, men parodieert als
men niets beters bij kas heeft... President, de parodie bij
den mensch bewijst het Darwinisme; de parodie is een
opflakkering van het smeulende vuur van zijn apenaard...
Denkt U dat ik U en heel Uw boeltje niet zou kunnen laten
dansen als een zotskap op het tooneel van een Jan- Klaassenspel:... President, men scheldt dikwijls voor onnoozel
omdat men te droogstoppelig is het eenvoudige te begrijpen... President, indien men zijn best gedaan heeft, kan
men met wijd-open oogen voor God en voor menschen verschijnen; er zijn wel menschen die dan nog lachen, maar
dat lachen is een vraagteeken achter hun verstand, en dat
lachen is een scheikundige proef waardoor ze bewijzen dat
hun hart niet van goud is !... — President het is bij U mooi
steentjes aandragen, maar het eerste steentje dat je aan
krijg je naar je kop — President, nu ik niet in Uw-brengt
vereeniging kan blijven onder de vrijheid der kinderen Gods,
nu trek ik eruit met de hondenvrijheid van mijn beenen. »...
Toen was Willy weer gevallen in den ouden deun van
zijn vroegere dagen. Toch had hij zulke groote verlangens
om iets te zijn en te doen, te zijn b.v. zooals die iemand dien
hij vroeger gekend had, in wien hij zich een ideaal-mensch
dacht, en dien hij nu weer in al leven voor zijn geest trachtte
te brengen : Een man net een gewoon verstand, met een
wild hart, met een wil van stoomkracht, met een kop als
een koning, met een oog als een moeder, met een hartelijkheid als een moederkus ; met oorlogsplannen in het hoofd
en electrische kracht in zijn daden. Een hart dat goed is en
zich slecht meent, een koning die koning is waarachtig en
het niet weet; een ziel die liefde is en zich ondankbaar
droomt; voeten die van liefde door vuur loopen ; beëelde
handen van goed-doen ; versleten stem van troosten; ver zongen gorgel van God-zingen — Zich gansch te vergeten
om gansch te gedenken anderen en geen dankbaarheid
vragen. Goedkoopsche liefde die geen geld vraagt; hartstocht van niet zondigen en aan geen hel denken, hartstocht
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van niet zondigen en aan geen hemel denken. Ingevallen
borst van bonzende hoofden die eraan gerust hebben ;
kromme rug van verloren schapen dragen, stijve leden van
gewetenstallen ruimen; zaaiende landman altijd en dikwijls
geen hoop om te maaien; maaier in het zweet en geen
water; levenslange werkslaaf en geen brood. — Ha, jubelde
Willy, nu zie ik u, beeld van mijn geest, waarvan ik toch
niet weet of gij physisch zijt, nu kan ik u teekenen met éen
adem: God in het hoofd, in het hart, in het hoofd, in
de hersenen en over het geheele gelaat en het geheeie
doen ; de hope-blijheid op het bezit van den levenden
God... — ...Zwijgt dan stil, kleine dwergjes, aanbidders van
uwe belachelijke lichaampjes, spiegelkijkende pedantjes,
Zwijgt dan stil, oogenzoekende nuffen, die langs wegen en
straten geurt, zwijgt dan stil. Zwijgt dan stil eeuwige sier
snoetjes. Zwijgt dan-dersvanlichmpoj,gbket
stil, eeuwige treurders om lijfgebrekjes, eeuwige knoeiers
om ze te verbergen; slaverige sleeën achter jevijfzin-honden.
Zwijgt dan stil, smerige egoïsten van onbekeerde Scrooge's ;
akelige traanloozen voor anderer tranen. Zwijgt dan stil,
vergelijkt en verzinkt ! l ... »
Ha! kunstenaartje met je geniale manieren en met je
oogen, die zoeken geniaal te kijken, en je modern-wazige
gezicht, steek je kop maar op en kijk maar over de menschjes
en wandel er maar over heen in de mijmeringen van je hoovaardigheid ! Weet je wie het grootst is, jij of die ossenboer?
« Ossenboer, waarom loopt jij met je ossenboeren-geduld
daar achter dien ploeg te fladderen? » ((Voor die mij heeft
geschapen.)) « Kunstenaar, voor wie werkt jij ? » «Voor
mijn eer. » « Stik, kunstenaar. Knabbelend muisje aan het
suikerklontje van je faam! Deurlooper met het marmotje
van je grootheid. » « Toch, Willy, ben je nog ver van huis.))
Levensweemoed wat scheen over hem te komen : de dagen
gaan, ze gaan niet, hun doen is verdwijnen, als regendroppels die zijn venster voorbijvallen. En hij draait een deur in
de hengels van zijn niets-doen. « Laat dan je beker maar
rondgaan, Byron, maar jouw beker kan me bommen.))
Hij zat met wijde oogen, droefgeestig, naar een hoek
van zijn kamer te kijken. Nu was in hem moderne levensweemoed, die bang doet zijn van leven en sterven, niet dat
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heilige hemelheimwee, dat een ballingmensch zoozeer voegt,
dat over dit leven doet loopen als een waanzinnige, die
schreeuwen geeft tegen den hemel aan, om het betere.
Dwaalt menschenkinderen allen door uwe Siberische wouden, het heilige Rusland is ver; klaagt uwe weemoedszangen naar het vaderland dat zij van berg tot bergen gaan en
tegen den hemel boven tegen liet heilige Rusland kaatsen.
Wachter in den nacht op den berg, hebt gij de dienaren niet
gezien van den groeten Tsaar? Niet ? Blaas het dan uit
uwen hoorn hard dat zij komen. »
« Potdorie » zei hij en hij bladerde wat in zijn boek,
«dan was het vroeger toch nog beter. Het was toen ook wel
eens huilen alleen in een kelder zonder luik, maar... »
Toen kwam witte Olim met zijn zonnig gezichtje en
vleide zich tegen hem aan. «Weet je nog » zei witte Olim
((van de dagen vol zonnen en de nachten vol sterren, toen
de blijdschap overal bij je was als het hemdje dat over je
lijf zat ? Ken je me nog ? » « Kleine witte Olim met je zonnig
gezichtje, hoe zou ik je vergeten ? Toen wij nog bij elkander
waren, broertjes en zusjes, hè ? Ja, en bij elkander gingen
zitten en de hoofdjes allemaal te zamen leien en niets zeien ;
en hoe moeder dan er bij kwam en de hoofdjes allemaal te
zamen nam, en niets zeide, en allen waren wij zoo grootgelukkig. Witte kleine Olim, vlinderspel van éen dag, blije
mooie morgen van een menschenleven !... 0, ja, toen wij
vader bestormden met zeven, hem bij de beenen grepen en
bij den jas en bij de handen en hem neerdrukten op een
stoel. En wij op hem aanvielen en hem omarmden en onze
kopjes tegen den zijnen leien en zijn snor opstreken en hem
kusten op zijn kop, op zijn wangen, op zijn neus, op zijn
haren, op zijn handen en waar wij hem maar raken konden
en allen waren wij zoo gelukkig » — Toen deed Willy alsof
hij zijn arm sloeg om het hoofdje van Olim en lang lag hij
te droomen in diens blinkende oogen van de dingen van
vroeger...
Op eens meende hij een koud handje te voelen op zijn
anderen schouder tegen zijn hals aan. Hij keerde zich om :
« Gij ook, kleine donkere Olim, mijn Engelken van weemoed en lang lijden dat ik alleen kende, dat ik niemand
zeide, omdat ik meende, dat die mij liefhadden zouden
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weenen en die mij niet liefhadden zouden lachen. » Donkere
Olim kwam tegen hem aan staan en zeide: ((Och, dat is
niets, als je bij O. L. Heer komt, dan kom ik bij je staan
en dan wijs je naar mij en zegt: « Daar dat was allemaal
voor U, O. L. Heer. » a Beroerd ! » zei Willy « was dat
maar waar! » en hij liet zijn hoofd op zijn werktafel vallen.
« Het was toen een tijd ook, » mijmerde hij « messen en
stroppen zouden je leelijk bekoord hebben. Toen had ik
dat... en hij dacht eenigen tijd na, en dat... en dat... en
dat... en dat vervloekt ding... kleine wormpjes, maar ze
beten maar in je hart en je hart was ook klein.
Daar was hem bepaald weer iets hards van vroeger door
het geheugen gegaan...want,plotseling het hoofd opgooiend:
('Wat kon ik het helpen dat mijn vader niet rijk was? dat
was gemeen van je! ! ! » Hij was van de vacantie gekomen
van moeder en vader met een wereld van weemoed; hij had
gemeend dat de trein hein Benen oneindigen nacht insleepte.
In het kosthuis was het weer gewoon : joelende stemmen,
blinkende gezichten, van pleizieren pochende monden. Hij
sloot zich bij een groep aan op een hoekje, half alleen, half
luisterende. Hij droeg een nieuw pak, maar het was wat
ruim gemaakt, want de jongen groeide zoo sterk en vader
kon niet om het halve jaar een nieuw koopen. Nu kwam
hij in het oog van den woordvoerder. «Jandorie, » zei deze
en wijzend op Willy's jas en broek, « mag ik er ook bij ?...»
En het gezelschap lachte en hij had hem de tanden kunnen
uitslaan.Hij vond het voorval nu om-te-lachen, maar hij wist
dat hij het toen physisch had gevoeld in zijn hart en dan is
het erg.
Eens had hij gemeend een vriend gevonden te hebben
naar zijn hart, die hem helpen zou en beminnen, aan wien
hij alle droefheid kon zeggen. Hij was zoo blij geweest dien
dag, dat hij het aan hemel en aarde had willen vertellen,
maar aan de aarde zei hij niets. De avond met zijne gewone
opwinding wond hem nog meer op van vreugde : hij moest
het hem zeggen, hij kon het niet zeggen, hij zou het hem
schrijven. Hij schreef het in 't Vlaamsch, maar het klonk
zoo vreemd in 't Vlaamsch, en hij schreef in 't Fransch,
dat hij maar weinig kende, met hortende pen en taal :
« Mon doux ami, je te bénis, je t'aime, je t'embrasse. je
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n'ai personne, j'en meurs, aimes-moi, je te prie; je serai
fidèle jusqu'à la mort. Je le dirai a maman et maman te
bénira 1 .» Hij had het willen afgeven aan wien hij meende
dat hem... Maar hij moest zich eens vergist hebben; het
waren misschien maar woorden geweest van een goed hart
voor éen oogenblik. En zoo was het, want reeds na eenige
dagen had de «vriend » zout op zijn tong. In dien tijd had
hij op een briefje geschreven « perfer et obdura! » en het op
zijn lessenaar gespeld, en hij had soms pleizier gekregen in
zijn droefheid en gewenscht dat hem nog meer mocht
tegenvallen.
Nu schoof het verleden weg van zijn oogen en geest
en het was hem of een jonge man zijn kamer opkwam, een
beeld van verwarring en onrust : hij keek naar alle kanten
rond of een vijand om hem heensloop : hij ging voor
ging gauw terug, hij ging naar links en hij ging-wartsen
weer gauw terug, hij ging naar rechts en hij ging weer gauw
terug; hij wilde zijn mes grijpen en hij had er geen, hij
wilde met zijn vuist slaan en hij wist niet waarheen, en wild
vloekte hij : «Verdoemde doodsch- donkere nacht! Waarheen! ? » « Vooruit, » antwoordden stemmen; « terug » antwoordden stemmen; « naar rechts, » antwoordden stemmen; « naar links, » antwoordden stemmen. Hij bleef staan
en wierp zich plat op den grond en zong niet klagende stem:
« 0 lichtje kom mij lichten
en Vader, o, ik kom ! »
Het beeld was weg. « Zoo is ze toch, » zei Willy, « mijn
toekomst. » De jongen begon te weenen als iemand die erg
bedroefd en gansch alleen is : dat zijn de waarste tranen,
maar die ook het meest verlichten. ((Was er maar eens
iemand die commandeerde, ik zou wel gaan op commando.
Toe, Icariël, commandeer jij 'ns; » (hij had zijn Engel een
naam gegeven) en wild smeet hij zijn kop naar rechts alsof
hij zijn Engel tranen in het gezicht had willen werpen.
« Maar het is toch niet te laat, » mijmerde hij zachter
door: « ik heb nog storm in de borst en de gebeden van
anderen schutten...Ha,de gebeden van anderen! » donderde
hij op » de gebeden mijner moeder pantseren mijn hart, de
gebeden van mijn vader aan mijn rechterkant, de gebeden
mijner zusters aan mijn linkerkant en buiten patrouilleeren
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de beden mijner broers en op de hoogte staan de wachtposten mijner biddende goeden. Sluit aan, mijne gebeden,
sluit aan, formeert carré, wij zijn eene macht in het leven.
De gebeden van anderen, ik heb soldaten. Kom, vijand van
de hoop en ik stuur je dragonders van die zus op je lijf,
kom vijanden al, 'k heb vliegende veld van mijn moe, ik
heb van mijn pa granaten en bommen.., en ik heb nog
mijn Engel Icaliël... ! n en Willy lachte weder. « Icariël n
fluisterde hij en hij keek naar rechts alsof hij keek naar
iemand dien hij erg lief had... Zeg, Icariël, hou je hand
eens boven mijn hoofd, zooals Vondel bij Beets deed, dan
zal ik eens een liedje voor je maken. » Alsof hij een hand op
zijn hoofd had gevoeld, boog hij 't hoofd, greep een stuk
papier en een potlood en bleef een kwartier lang zinnen en
schrijven. Toen nam Willy het papier en keerde zich
naar rechts :
Mijn brave broeder Icariël,
Je bent nog veel mooier dan Gabriel,
Je bent van hemelsche kleuren bont,
Och, geef mij een kus van jouw rooien mond.
Mijn kouwe hand in jouw warme hand,
Vertel me vouw wat van je witte land,
Van je dans en je zang en je bloemenveld,
Je hebt me nog nooit van je land verteld.
Mijn kouwe hoofd aan jouw Engelenhart,
Och ween wat met mij om mijn menschensmart,
Dan komt me de zon weer schijnen misschien,
Icariël laat me je oogen eens zien!
Mijn oog in jouw oog, jouw oog in mijn oog,
Jouw arm in mijn arm op den weg naar omhoog:
Zoo zwaaien we zwierend ten hemel op,
Daar kus ik je op je Engelen-kop ! »
« Cave canem » zei Willy en hij scheurde het papier
kapot, dat is te zeggen u wacht je voor critische pooten ! »
Hij stond in aller ijl op en begaf zich naar zijn slaapkamer, want het was ver, ver in den nacht. Hij nam wijwater
en maakte een kruisteeken in de lucht: « Voor mijne lieven
O.-L. -Heer, dat Gij hen zegenet. — Voor de arme zieltjes
dat Gij hen tot U nemet — Voor mijne goeden dat Gij hen
beschermet. » En telkens maakte hij een kruisteeken met
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wijwater in de lucht en telkens noemde hij eenige namen.
Hij knielde nog wat voor zijn bed neder en bad nog eenige
oogenblikken. Toen hij weder op was gestaan, gaf hij een
kus in de lucht dat het klonk °« Goeien nacht, Icariël » zei
hij « ik dank je, je zult ook wel moe zijn » — « Verduiveld n
scrupuleusde hij onder het zich uitkleeden, je geeft daar een
kus aan je Engel, maar ik heb wel eens gelezen dat men in
zijne gebeden niet te gemeenzaam moet zijn : wat zouden
ze daarmee bedoeld hebben ? ..... Hij was reeds onder de
dekens : toen zijn hoofd opstekend : « Ben je geaffronteerd,
Icariël? ... Beroerde preutschheid van belachelijk- oudvaderlijke menschjes. Die vonden ook dat de Kleine Jongen
niet goed gebeden had! ! »
Hij foeterde nog als een voerman. Toen werd het stil.
In het land der fantasiën begon het te leven en te spelen.
Mystisch zong Icariël zijn slapelied en spreidde de
vleugelen.
Woest drongen de fantasie-beelden aan, vechtend en
vloekend, wierpen zich op een en vernielden elkander. Dol
danste de jubel op, maar de dood sprong zijn dansperk in
en plantte treurwilgen. Mooie zachte optochten gleden voorbij met eenheid van gang en indeeling, maar er was een mestkar tusschen — Wat hij nu droomde teekende den slaper.
Hij reisde : hij reisde met den trein, nam zeventien
keer een kaartje naar dezelfde plaats, maar kwam altijd
ergens anders uit; hij reisde per rijtuig, maar het was of
alle rijtuigen gezworen hadden in greppels te rijden en alle
greppels om hem in den weg te liggen. Hij reisde te voet
en stond dan gewoonlijk in het midden van velden waar
geen enkele weg was, of op een kruispunt waar er tien waren : dan nam hij een takje op, wierp het in de lucht en
volgde de richting die het op den grond aanwees. Nu liep
hij over een heirbaan : daar kwam een klochtje kinderen
aangeklaterd en gepret; wit wapperden op de witte kleedjes
en de wit-zijige netjes, waarmede zij een vlinder jaagden,
gingen zwierend door de lucht; en die vlinder had een engelenkopje, waarop de schoonheid te lonken lag. Bonte
kollibries spatteden door het troepje, wipten van kopje tot
kopje, zetten zich neder op hunne hartjes en babbelden van
zoete dingen. Kleine witte duiven hingen boven hunne
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hoofdjes en vormden door hare gezamenlijke vlucht symbolische teekenen van vrede, liefde en lijden; en blijde
vroolijkten de kinderen door.
« Kinderen, a zei Willy, en zij bleven staan, « die vlinder is in mijn land niet. »
« Dat geloof ik, » gierden ze allen en zij keken elkander
spotachtig aan ((in uw land vliegen illusiën, deze vlinder
heet ideaal.
« Die vlinder is te vlug, » zei Willy, « ge zult hem toch
niet vangen! n
« Wij loopen om het pleizier van er achter te loopen, »
joelden zij.
((Waar woont gij ? » vroeg Willy.
«Wij wonen in het huis der vreugde, waar het lijden
lachen is ! » zongen zij bijna.
« Lijden ? » zei Willy, « gij lijden ! ? »
((Wij lijden, Willy, wij lijden, u drongen de kinderen.
((Lijden?)) herhaalde hij sceptisch. De kinderen ontblootten hunnen rechter schouder en lieten hem eene groote
wonde zien.
Hij leunde zijn hoofd tegen een boomstam. « Lachen
en lijden, » zei hij, « wie zet hier een verbindingsteeken? »
De kinderen jaagden alweder, maar zij keerden zich om en
zetten de handjes tegen den mond tot roepen : « Liefde! »
riepen zij, « Liefde ! »
Tot zoover had zijn droomen eenigen zin; toen kwamen
weer de onnoozelheden.
J. K. m. S. C.
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Zelden leert men een schrijver gansch in zijne werken
kennen : een deel van zijne personaliteit, van zijn Ik, het
intiemste van zijne ziel, blijft verborgen en vreemd. Dat is
waar op alle kunstgebied, zelfs in de letterkunde, de meest
subjectieve kunst, misschien. In zijne brieven echter, onthult
de mensch juist die intieme diepte van zijn hart en ziel. Hier
schrijft hij niet voor het publiek; hij heeft geen artistiek doel

voor oogen, ook geen apostolaat; de verzorging van zijn
stijl kwelt hem niet. Een poosje met een vriend keuvelen,
zijn wel en weê meêdeelen, zijn hart ontlasten, dat alleen
beoogt hij; in zijne ziel laat hij lezen als in een boek. En
geen roman is zoo boeiend als de geschiedenis eener ziel;
geene fictie belangrijker dan het spel der gevoelens in de
wezenlijkheid. Hoe hoog staat het werk van den Schepper
altijd boven dat van den mensch!
De briefwisseling tusschen George Sand en Flaubert (i)
laat ons treden in de intimiteit van twee zeer verschillende
zielen. In hare romans is George Sand romantisch, utopisch;
Flaubert, integendeel, koud, sceptiek, verstoken van alle
sympathie voor zijnen evenmensch. Het talent moet men.
bewonderen, maar koud blijft men er bij, of beter gezegd,
onvoldaanheid, critiek rijst op.
Maar na de lezing dier brieven,verstaat men de personaliteit der beide schrijvers beter, en ook hunne werken. Het
schijnt of men ze met een ander gevoel zou, lezen, nu men
hunne bedoelingen beter kent. Want, alle twee hadden zij
eene edele, hooge ziel.
Van George Sand wist men het reeds door haar Histoire

(i) Corresbondance entre George Sand et Gustave Flaubert. — Paris.
— Calmann-Lévi, éditeurs. — fr. 3.50.
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de ma vie. Zij was eene rijke natuur, warmhartig, geestdriftig
in hare gevoelens van liefde of vriendschap, van bewondering of verontwaardiging. Eene natuur die zich geheel geeft,
zonder berekening, zonder achterdocht : eene mannelijke
ziel, een vrouwenhart. Vele dwalingen in hare philosophie,
in hare opvatting van het leven, en die, eilaas, van noodlot
invloed op hare lezers waren. Maar hoe kon het anders-tigen
met de opvoeding die ze ontvangen had?
...« Dès les premiers jours de mon éclosion intellectuelle,
quand, m'instruisant toute seule auprès du lit de ma grand'mère
paralytique... je me posais sur la société les questions les plus
élémentaires, je n'étais pas plus avancée à dix -sept ans qu'un
enfant de six ans, pas même ! grace à Deschartres, le précepteur
de mon père, qui était contradiction des pieds a la t @te, grande
instruction et absence de bon sens ; grace au couvent oû 1'on
m'avait fourrée, Dieu sait pourquoi, puisque 1'on ne croyait à
rien; grace aussi à un entourage de pure Restauration oil ma
grand'mère philosophe, mais mourante, s'éteignait sans plus
résister au courant monarchique.
Alors je lisais Chateaubriand et Rousseau ; je passais de
l'Évangile au Contrat sociat. Je lisais l'histoire de la Révolution
faite par des dévots, l'histoire de France faite par des philosophes, et, un beau jour, j'accordai tout cela comme une lumière
faite de deux lampes, et j'ai eu des princijies.... Aimer, se sacrifier, ne se reprendre que quand le sacrifice est nuisible à ceux
qui en sopt 1'objet, et se sacrifier encore dans l'espoir de servir
une cause vraie, l'amour.
Je ne parle pas ici de la passion personnelle, mais de l'amour
de la race, du sentiment étendu de l'amour de soi, de 1'horreur
du moi lout seul. Et cet idéal de justice dont to panes, je ne 1'ai
jamais vu séparé de l'amour, puisque la première loi, pour qu'une
société naturelle subsiste, eest que 1'on se serve mutuellement
comme chez 1es fourmis et les abeilles : le concours de tous au
méme but, on est convenu de l'appeler instinct chez les bëtes,
et peu importe; mais, chez 1'homme, l'instinct est amour : qui
se soustrait à l'amour, se soustrait à la vérité, à la justice. » (i)
Hoe kon een jong meisje tusschen zoovele tegenstrijdige
beginselen, den grondslag eener ware philosophie vinden ?
Noodwendig met haar vurig karakter, moest zij al de nieuwe

(i) Lettre CCXXXVI, p. 331-332.
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invloeden ondergaan die haar beurtelings verlokten en begoochelden, zonder ooit in staat te zijn er de eigenlijke
waarde van te wegen of te peilen. Al de theoriën welke zij
zoo onvoorzichtig en ook wel zoo onbedacht rondzaaide,
kwamen haar voor, gehuld in een gulden halo van liefde,
edelmoedigheid, adel des gemoeds. Nooit ontwaarde zij het
vergif dat ze bevatten.
Vreemd genoeg, die vrouw, wier liefderijk hart voor
alle goede gevoelens opende, voor alle droomen ontvlamde,
kende maar éenen haat : het catholicisme, de Kerk. Zoo
gauw er spraak van is, verliest zij het klaar begrip der
zaken. Zoo reist zij Bretanje door; alles steekt haar tegen,
schijnt haar leelijk :
...c{ Il n'y a rien là ou règne le prétre et ou le vandalisme
catholique a passé, rasant les monuments du vieux monde et
semant les poux de 1'avenir...» (i)

Dat is nog al duidelijk, maar ook onbezonnen; want
noch Galliërs, noch Romeinen hadden vele monumenten
opgericht in het land van Armor, en juist de priesters en
hunne volgelingen zijn het, die daar eenige onsterfelijke
kunstjuweelen hebben tot stand gebracht.
En verder na de bekeering van een harer vriendinnen:
...« J'ai eu du chagrin ces jours -ci... Une personne que to
connais, que j'aime beaucoup, Céliméne, s'est faite dévote, oh!
mais, dévote extatique, mystique, moliniste, que sais -je ? imbécile! Je suis sortie de ma gangue, j'ai tempêté, je lui ai dit les
choses les plus dures, je me suis moquée. Rien n'y fait, ga lui
est bien égal. Le Père Hyacinthe remplace pour elle toute
amitié, toute estime, comprend-on cela? un très noble esprit,
une vraie intelligence, un digne caractère! et voilà!... Maurice
et Lina sont furieux.... Its ne 1'aiment plus du tout. Moi, ga me
fait beaucoup de peine de ne plus l'aimer. » (a)
Is dat niet typiek van de verdraagzaamheid der vrijdenkers, en van die razernij, die hen als een schielijke ziekte
overvalt, zoodra er spraak is van catholicisme? Voor alle an(i) Lettre XVI, p. 15.
(a) Lettre XC, p. 131.
30
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dere godsdiensten zijn ze vol toegeeflijkheid, getuige G.Sand
zelve, wier zoon voor den protestantschen predikant trouwde
en wier kleinkinderen protestantsch gedoopt werden. Tegenover het catholicisme alleen verliezen zij oogenblikkelijk
het juiste begrip der verhoudingen, en de noodige kalmte
om na te denken. Vrienden die tot dien hatelijken godsdienst
overgaan zijn geene vriendschap meer waard.
Denkt gij dat G. Sand zich éen oogenblik zal zeggen,
dat hare vriendin, eene verstandige vrouw, niet lichtzinnig
te werk ging, en dat er misschien in dien godsdienst meer
te vinden is dan zij er zelve in zag? Geenszins, gemakkelijker was het de vriendin voor dom uit te maken en over boord
te werpen, dan oprecht en diep over zulke ernstige kwesties
na te denken.
Dat éenig punt daargelaten, is G. Sand de goedheid,
de liefderijkheid zelve.Zelfs hare dwalingen zijn edelmoedig,
gesproten uit een hoog ideaal van gerechtigheid, van menschenliefde, een christen ideaal, buiten het christendom, en
daarom verminkt en gevaarlijk, maar toch cener edele ziel
waardig.
Want George Sand, zoo gelaakt door de eenen, zoo opgehemeld door de anderen, en trots de veel bewogen jaren
die hare echtscheiding volgden, trots ook hare zonderbare
theoriën op huwelijk en vrije liefde, was eene eerlijke natuur,
diep gevoelig en van breede goedheid. Die deugd haalt het
bij haar op alle andere; zij is het, die haar zoovele utopieën
inboezemde, waar we nu om glimlachen; overal straalt ze
door : in hare mémoires, in hare brieven, vooral in deze
geschreven aan Gustave Flaubert, haren jongeren kunstbroeder.
Zij was met hem in kennis geraakt na een artikel, door
haar geschreven over zijn boek Salammbó, en van dat oogenblik af, tot aan haar dood, werd hunne vriendschap altijd
inniger, hunne briefwisseling altijd drukker. Zij, de reeds
zestigjarige, heeft eene warme bewondering voor zijn talent,
maar toch is zij het die hem steunt, hem moed inspreekt,
hem het leven onder roziger kleuren tracht te doen inzien.
Zij poogt gedurig een weinig van hare kracht, van hare
zonnige natuur te doen overgaan in den overgevoeligen,
verbitterden man.
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... « Les artistes sont des enfants gátés, et les meilleurs sont
de grands égoïstes. Tu dis que je les aime trop, je les aime
comme j'aime les bois et les champs, toutes les choses, tous les
êtres que je connais un peu et que j'étudie toujours. Je fais mon
état au milieu de tout cela, et comme je l'aime, mon état, j'aime
tout ce qui l'alimente et le renouvelle. On me fait bien des misères, que je vois, mais que je ne sens plus. Je sais qu'il y a des
épines dans les buissons, ga ne m'empêche par d'y fourrer tonjours les mains et d'y trouver des fleurs. Si toutes ne sont pas
belles, toutes sont curieuses. Le jour ou tu m'as conduite à
l'abbaye de Saint-Georges, j'ai trouvé la scrofularia borealis,
plante três rare en France. J'étais enchantée; it y avait beaucoup
de... à l'endroit ou je l'ai cueillie. Such is life
» Et, si 1'on ne la prend pas comme ca, la vie, on ne peut la
prendre par aucun bout, et alors, comment fait•on pour la supporter? Moi, je la trouve amusante et intéressante, et, de ce que
j'accepte tout, je suis d'autant plus heureuse et enthousiaste quand
je rencontre le beau et le bon.... (i)
... » Je t'en veux de devenir sauvage et mécontent de la vie.
Il me semble que tu regardes trop le bonheur comme une chose
possible, et que l'absence du bonheur, qui est notre état chronique, te fáche et t'étonne trop. Tu fuis les amis, tu te plonges
dans le travail et prends pour du temps perdu celui que tu emploierais a aimer ou a te laisser aimer. Pourquoi n'es-tu pas
venu chez nous avec madame Viardot et Tourgueneff? Tu les
aimes, tu les admires, tu te sais adoré chez nous, et tu te sauves
pour être seul. Eh bien, pourquoi ne te marierais-tu pas? Etre
seul, eest odieux, eest mortel, et eest cruel aussi pour ceux qui
vous aiment. Toutes tes lettres sont désolées et me serrent le
coeur, n'est-il pas une femme que to aimes on par qui tu serais
aimé avec plaisir? Prends-la avec toi... vivre en soi est mauvais...
Je t'en supplie, écoute-moi! to enfermes une nature exubérante
dans une geóle, tu fais, de ton coeur tendre et indulgent, un misanthrope de parti pris, et tu n'en viendras pas a bout. Enfin, je
m'inquiète de toi et te dis peut-étre des bêtises; mais nous vivons
dans des temps cruels et it ne faut pas les subir en les maudissant. Il faut les surmonter en les plaignant.... (2)
.» Mon Dieu, que la vie est bonne quand tout ce qu'on
aime est vivant et grouillant! Tu es mon seul jboint noir dans ma
vie du coeur, parce que tu es triste et ne veux plus regarder le
(i) Lettre XCVI, p. 139.
(2) Lettre CCXXXVIII, p. 335-336,
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soleil. Quant à ceux dont je ne me soucie pas, je ne me soucie
pas davantage des malices ou des bêtises qu'ils peuvent me faire
ou se faire à eux-mêmes. Its passeront comme passe la pluie.
La chose éternelle, eest le sentiment du beau dans un bon cceur.
Tu as l'un et l'autre! to n'as pas le droit de n'être pas heureux...(i)

Hij had die gedurige opwekking, dat aanhoudend aan
wel noodig! Geen droeviger karakter dan Flau--moedign
berts, geen smartelijker, verbitterder ziel. Alles is voor hem
pijnlijke wonde. Hij eikent overigens dat zijne gedachten
al zwarter en zwarter worden
... « J'ai eu et j'ai encore la grippe, it en résulte pour votre
Cruchard une lassitude générale accompagnée d'une violente (ou
plutót profonde) mélancolie. Tout en crachant et toussant au
coin de mon feu, je rumine ma jeunesse. Je songe a tous mes
morts, je me roule dans le noir !... jamais je ne me suis senti
plus abandonné, plus vide et plus meurtri. Ce que vous me dites
(dans votre dernière lettre) de vos chères petites m'a remué
jusqu'au fond de l'áme! Pourquoi n'ai -je pas cela? J'étais né
avec toutes les tendresses pourtant ! Mais on ne fait pas sa
destinée, on la subit. J'ai été làche dans ma jeunesse, j'ai eu peur
de la vie! Tout se page. » ( 2)

Gedurende den oorlog van 1870 schrijft hij

:

... « Je ne crois pas qu'il y alt en France un homme plus
triste que moi ! (Tout dépend de la sensibilité des gens.) Je meurs
de chagrin. V9ilà le vrai, et les consolations m'irritent.» (3)
... «Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai souffert depuis le
mois de septembre. Comment n'en suis-je pas crevé? Voilà ce
qui m'étonne ! Personne n'a été plus désespéré que mol. Pourquoi cela? J'ai eu de mauvais moments dans ma vie, j'ai subi de
grandes pertes, j'ai beaucoup pleuré, j'ai ravalé beaucoup d'angoisses. Eh bien! toutes ces douleurs accumulées ne sont rien
en comparaison de Celle-là.Et je n'en reviens pas; je ne me console pas ! Je n'ai aucune espérance ! » (4)

(i) Lettre CCXL, p. 34o.
(2) Lettre CCLXVII, p. 383.
(3) Lettre CLXXVI, p. 233.
(4) Lettre CLXXXII, p. 239.
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Eenigen tijd later sterft zijne oude moeder; 't was een
bittere slag voor hem.
... « J'aurais du répondre tout de suite à votre première
lettre si tendre i Mais j'étais trop triste. La force physique me
manquait.
... » Aurai -je la force de vivre absolument tout seul dans la
solitude ?
... » Rien ne m'appelle plus à Paris. Tous mes amis sopt
morts, et le dernier, le pauvre Théo, n'en a pas pour longtemps!
J'en ai peur! Ah! c'est dur de refaire peau neuve à cinquante ans!
Je me suis aperçu, depuis quelques jours, que ma pauvre
bonne femme de maman était l'être que j'ai le plus aimé! C'est
comme Si on m'avait arraché une partie des entrailles. (i)
In de laatste tijden van G. Sands leven schrijft hij nog :
... Une goutte errante, des douleurs qui se promènent partout, une invincible mélancolie, le sentiment de « l'inutilité uni
grands doutes sur le livre que je fais,voilà ce que-versl»td
j'ai, chère et vaillant maître. Ajoutez à cela des inquiétudes
d'argent avec des retours mélancoliques sur le passé, voilà mon
état, et je vous assure que je fais de grands efforts pour en sortir.
Mais ma volonté est fatiguée. Je ne puis me décider à rien d'effectif. Ah! j'ai mant é mon pain blanc le premier et la vieillesse ne
s'annonce pas sous des couleurs folichonnes... Il est vrai que je
suis doué d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me
déchire. Que ne suis-je organisé pour Ia jouissance comme je le
suis pour la douleur ! ( 2)
Zoo luidt zijne klacht het heele boek door. De nietigste
schram wordt hem eene schrijnende wonde, ongeneesbaar.
Welk verschil tusschen die twee kunstenaars! George Sand,
vol leven, vol liefde voor het geschapene, vol hoop en geest drift. Hij, zonder kracht tegen ontgoocheling of droefheid,
zonder belangstelling voor natuur of menschdom, zonder
echte menschenliefde; een gevoelig hart maar altijd passief.
Die tegenstelling vind men overigens terug in hunne
opvatting van de kunst. George Sand schreef om haar hart
uit te spreken, om invloed op hare lezers uit te oefenen, om

(i ) Lettre CCXXII, p. 314-3i5.
(2) Lettre CCXC, p. 432.
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hunne ziel te verheffen, in een woord, om volgens hare gedachte goed te doen. Geheel en gansch gaf zij zich in hare
werken, met al hare geestdrift, al haar warm voelen, al hare
groote liefde, vooral voor de nederigen, degenen wien het
lot ongunstig is. Hun zedelijken toestand wil zij verhelpen,
hun ideaal verhoogen. Dat heeft zij voor oogen, bestendig.
Of zij er in gelukt? Dat is zeer betwistbaar. Zonder
eenigen twijfel hebben de meeste van hare romans een nood
invloed gehad op meer dan éen menschengeslacht.-lotigen
Maar dat was, even onbetwistbaar, buiten haar weten en
willen; hare inzichten waren zuiver.
Waarom was het uitwerksel dan zoo verkeerd? Omdat
zij zelve het hoogste ideaal miste, en geene goed bepaalde
zedelijke beginselen bezat; omdat die zoo verstandige en
geleerde vrouw, toch dikwijls als eene gewone vrouw redeneerde, als een wezen van louter indrukken, van eerste impulsie; een wezen dat nooit diep nadenkt op de verre oorzaken, maar zich vergenoegt met een oppervlakkig onderzoek, en alzoo gemakkelijk tot valsche gevolgtrekkingen
komt.
Ja, ze wilde eerst en vooral een moreel werk verrichten;
zou men eenigen twijfel hierover koesteren, hij moet verdwijnen na de lezing van deze woorden
:

... « Aurore apprend tout avec une facilité et une docilité
admirables ; c'est ma vie et mon idéal que cette enfant. Je ne
jouis plus que de son progrès. Tout mon passé, tout ce que
j'ai pu acquérir ou produire n'a plus de valeur a mes yeux que
celle qui peut lui profiter. Si j'ai eu en partage une certaine dose
d'intelligence et de bonté, eest pour qu'elle puisse en avoir une
plus grande. » ... (r)
Aurore was haar kleinkind, het dochterken van haren
zoon, dat zij hartstochtelijk beminde, aan wier opvoeding
zij het beste van hare kracht en van haren tijd besteedde.
Hare boeken zijn gevaarlijk — of waren het, want ze
zijn reeds erg ouderwetsch — juist omdat hare ziel zoo vurig
was, haar hart zoo edelmoedig. De gevaarlijkste theoriën,
soms ook de kinderachtigste, namen in hare verbeelding

(i) Lettre CCLXVI, p. 381-382.
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den schijn van verlossings-, van herseheppingstheorieën, en
de bekoring van haar stijl bracht haar droom over in den
geest harer lezers. Is het wel dezelfde die deze brieven aan
Flaubert schreef, en van den anderen kant die menigvuldige
romans? Men zou zeggen dat ze de pennevrucht zijn van
twee gezusters, waarvan de eene al de holle hoogdravendheid, al de bedrieglijke utopieën voor haar deel nam, en de
andere al het gezond verstand. Waarlijk zonder La petite
Fadette en enkele anderen in de massa harer werken, zou
men gelooven dat hier iemand anders aan het woord komt.
Hier toch bedoelde zij geen apostolaat, maar laat alleen
vrijen loop aan hare rijke verbeelding, aan hare gelukkige
levensopname, en het werk is gezond gelijk haar eigen gezond temperament.
In bijna al hare romans, zooals in haar eigen leven,
wordt men onder de edelmoedige droomen een zonderling
gebrek gewaar aan zedelijk gevoel, een vreemd niet-verstaan
van de heiligste plichten. Welk vooroordeel tegen het huwelijk, en welke illusies over de vrije liefde! Dat is de grond
harer beginselen, de hoeksteen harer kunst. De vrouw-ton
is een ongelukkig, onbegrepen schepsel, de echtgenoot een
monster. Onmogelijk het leven met hem om te brengen.
Gelukkig vind zij altijd eene zusterziel, die haar begrijpt en
troost, een hart dat met het hare klopt, een sterken arm om
haar te steunen. Dit alles, natuurlijk, nooit bij den wettigen
echtgenoot. Maar is dat haar te wijten? En moet zij het geluk vaarwel zeggen, omdat haar huwelijk een misverstand
was? Heeft ieder schepsel niet recht op het geluk? Vindt de
vrouw het niet bij den wettigen haard, is het dan niet billijk
dat zij het elders zoeke? Wie zou haar durven veroordeelen,
haar, het reine, deugdzame wezen, dat niets beoogt dan het
goede? dat enkel naar gerechtigheid, naar waarheid, naar
liefde tracht? Wie zou durven beweren dat Indiana plichtig is?
Indien er zoovele slechte huwelijken zijn, dan komt dat
doordat de standen te afgesloten blijven. Waarom moeten
de dochters van edele afkomst altijd met hun gelijken trouwen? Vraag aan Valentine of zij er gelukkiger om is? Die
adellijke heeren, immers, zijn onbekwaam om eene kiesche
gevoelige vrouw te verstaan! Zij hebben eene grove ziel
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onder hunne fijne kleederen; hun hart is koud, hunne hardvochtigheid onuitputtelijk. Neen, Valentine, de kieschevrouw, had eerien eenvoudigen werkman moeten huwen,
daar had zij alle fijngevoeligheid, alle verhevenheid van gedachte ontmoet. Wel is waar een werkman gelijk Benedict
treft men zelden, maar daarom is het princiep niet minder
juist ?
Deze, en zoovele andere theorieën, ziet en idealiseert
George Sand in hare verbeelding. Want dat is hare macht,
hare bekoorlijkheid en ook haar gevaar. Zij idealiseert altijd;
maar altijd scheidt zij niet het goed van het kwaad, het kaf
van het koren, en hare gloedvolle voorstelling brengt gemakkelijk den lezer in denzelfden toestand. Dat idealiseeren
is juist, volgens Flaubert, het hemelbreed verschil tusschen
hen

:

.. « Voici, je crois ce qui nous sépare essentiellement. Vous,
du premier bond, en toutes choses, vous montez au ciel et de là
vous descendez sur la terre. Vous partez de l'a priori, de la théorie, de 1'idéal. De là votre mansuétude pour la vie, votre sérénité,
et, pour dire le vrai mot, votre grandeur. — Moi, pauvre bougre,
je suis collé sur la terre comme par des semelles de plomb ;
tout m'émeut, me déchire, me ravage et je fais des efforts pour
monter. Si je voulais prendre votre manière de voir l'ensemble
du monde, je deviendrais risible, voilà tout. » ... (i)

Ja, het verschil tusschen beiden is diep. Waar George
Sand overal te vinden is in hare boeken, schuilt Flaubert
gansch weg achter de zijne, uit princiep :
... «Mais dans 1'idéal que j'ai de l'art, je crois que... l'artiste
ne doit pas plus apparaitre dans son oeuvre que Dieu dans la
nature. L'homme n'est riep, 1'eeuvre tout! Cette discipline, qui
peut partir d'un point de vue faux, n'est pas facile à observer.
Et pour moi, du moins, eest une sorte de sacrifice permanent
que je fais au bon gout. Il me serait bien agréable de dire ce
que je pense et de soulager le sieur Gustave Flaubert par des
phrases, mais quelle est l'importance du dit sieur?)) (2)

(i)

(2)

Lettre CCCVIII, p. 455-456.
Lettre CCC, p. 435.
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Flaubert wilde zijne personalitet niet laten doorstralen in zijne gewrochten; hij wilde geenen invloed uitoefenen. Zijne leus was : « l'art pour fart ». Dat verstond
George Sand zelf niet. De Schoonheid jaagde hij na. Van
de Schoonheid droomde hij ; dag en nacht zocht hij haar,
om haar te grijpen en te omhelzen. Geen ander doel beoogde
hij. De verantwoordelijkheid van den kunstenaar erkende
hij niet, noch den zedelijken invloed van de kunst. De
kunst bestaat daarbuiten, volgens hem; zij is alleenlijk de

vertolking der schoonheid, die hij zoo diep voelde

:

... « Je ne partage pas la sévérité de Tourgueneff à l'encontre
de Jack ni 1'immensité de son admiration pour Rougon. L'un a
le charme et l'autre la force. Mais aucun des deux n'est préoccupé avant tout de ce qui fait pour mol le but de l'Art, à savoir :
la beauté. Je me souviens d'avoir en des battements de coeur,
d'avoir ressenti un plaisir violent en contemplant un mur de
l'Acropoie, un mur tout nu (celui qui est à gauche quand on
monte aux Propylées). Eli Uien ! je me Bemande Si un livre,
indépendamment de ce qu'il dit. ne peut pas produire le méme
effet? Dans la précision des assemblages, la rareté des éléments,
le poli de la surface, l'harmonie de l'ensemble, n'y a-t-il pas une
vertu intrinsèque, une espèce de force divine, quelque chose
d'éternel comme un principe? » ( i)
... « A propos de mes amis, vous ajoutez « mon école. »
Mais je m'abime le tempérament à tàcher de n'avoir pas d'école !
A priori, je les repousse toutes. Ceux que je vois souvent, et que
vous désignez, recherchent tout ce que j e méprise et s'inquiètent
médiocrement de ce qui me tourmente. Je regarde comme très
secondaire le détail technique, le renseignement local, enfin Ie
cóté historique et exact des choses. Je recherche par-dessus tout
la beauté, dont mes compagnons sont médiocrement en quéte. Je
les vois insensibles, quand je suis ravagé d'admiration ou d'horreur. Des phrases me font pàmer, qui leur paraissent fort ordinaires. » ( 2)

Hij voelde ze diep, die Schoonheid; en heel zijn leven
wijdde hij haar. Hij was een groot, een machtig kunstenaar, en menig schoon gewrocht is uit zijn pen gevloeid.
(i) Lettre CCCVII, p. 453•
(2) Lettre CCCC, p. 436.
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Waarom dan dat gevoel van onvoldaanheid als men zijne
werken leest? Die schoonheid, zoo ieverig en hartstochtelijk
nagejaagd, hoe blijft zij nog zoo ver van hem ? Die kunst
waar hij zijn hartebloed in uitstortte, waarom geeft zij den
indruk van zonder vlam te zijn? En hij zelf, die niets anders
zocht als de schoonheid, door welke vreemde vergissing
gaf hij ons niets als den leelijken kant van het leven? Hij, die
eene vereering had voor de gerechtigheid, hoe komt het dat
hij in het menschdom enkel domkoppen en deugnieten zag?
Het leven toch wilde hij trouw weergeven, de menschen
zooals ze waarlijk zijn « ni héros, ni monstres ». Dus allen
min of meer middelmatig. Maar welke middelmatigheid! Is
er, in al zijne boeken, éene figuur die eerbied of achting afdwingt. laat staan bewondering en geestdrift? Hij schijnt
zelf van deze meening, want hij sprak van zijne personnages met eene zonderlinge minachting
:

... « Je viens de relire mon plan. Tout ce que j'ai encore à
écrire m'épouvante, ou plutót m'écceure á vomir. Il en est toujours ainsi, quand je me remets au travail. C'est alors que je
m'ennuie, que je m'ennuie, que je m'ennuie! Mais cette fois
dépasse toutes les autres !... Bref, j'en ai encore pour quatre ou
cinq mois. Quel bon «ouf» je pousserai quand ce sera fini, et
que je ne suis pas près de refaire des bourgeois! » ...
« Des bourgeois! » Dat is het groote woord! de grootste schimp, in Flauberts gedachte. « Bourgeois » zijn, was
voor hem, de bekwaamheid tot alle schandelijkheid, tot alle
ongerijmdheid, tot alle laagheid. En in die klas plaatste hij
iedereen, behalve de kunstenaars. Deze alleen verdienen te
leven.
... « Tous les bourgeois peuvent avoir beaucoup de coeur et
de délicatesse, être pleins des meilleurs sentiments et des plus
grandes vertus, sans devenir pour cela des artistes. r (2)
« La haine du bourgeois, » zegt hij elders, « est Ie commencement de la sagesse. » Mogelijk; maar was bij hem die
haat niet het eenig gebrek zijner boeken? Hoe blikt hij uit de

(i) Lettre CIV, p. 153.
(2) Lettre CCCIII, p. 447.

TWEE KUNSTENAARSZIELEN

465

hoogte neer op dat arm menschdom, waar de « bourgeois))
toch de heel groote meerderheid van uitmaken! Zoodanig,
dat hij proporties en perspectief wel een weinig uit het oog
verliest. Zoo is het ook, wanneer men uit een toren naar
beneden kijkt. Alles, huizen en menschen, schijnt breed en
kort, als tegen de aarde geplakt. Flaubert's helden zijn niet
anders.
Een verheven, edelmoedig, echt belangloos gevoel moet
men bij hen niet zoeken. Zij gehoorzamen blindelings aan
lage driften of indrukken ; zij laten zich voortduwen als
marionetten. Noch wil, noch initiatief hebben zij ; de gebeurtenissen sleepen hen me. Nooit trachten zij naar den
hooge, maar blijven op de aarde gebukt, zonder eenig gevoel
van het oneindige in hunne enge ziel.
Hoe komt het toch dat Flaubert, die een eerlijk man
was, eenzaam als een kloosterling leefde, en zulke warme
genegenheid voelde voor zijne moeder, voor een nichtje dat
hij grootgebracht had, voor zijne vrienden, voor George
Sand en eenige andere kunstbroeders vooral, — hoe komt
het dat hij zulke droevige, bittere, onrechtvaardige gedachte
had van zijne medemenschen?
Dit raadsel is misschien op te lossen, door zijne levenswijze. Afgezonderd woonde hij in zijn huisje van Normandië en verdiepte zich geheel in zijnen letterkundigen arbeid.
Zelden kwam hij met anderen in betrekking; altijd minder,
hoe meer de tijd verliep. Hij leed daaronder, zonder iets te
doen om die eenzaamheid te ontvluchten.
Daarbij een onophoudende arbeid, die zijn zenuwgestel
overprikkelde; eindelijk het gemis aan belangstelling voor
natuur en menschdom, voor al wat niet rechtstreeks tot de
letterkunde behoorde ; dat alles moest een noodlottigen
invloed hebben op zijne kunst.
George Sand, sprekende van jongere schrijvers, zegt:
« Its sont hommes de lettres et pas hommes » (i) Hetzelfde
kan men aan Flaubert verwijten. Hij ook was geen man;
maar, bij uitstek, een letterkundige; het leven rond hem zag
hij door een prisma, dat alles terugbracht tot zijne persoon-

(i) Lettre XXVII, p. 3a.

466

TWEE BUNSTENAARSZIELEN

lijke, eng letterkundige opvatting. Het overige gunde hij
geen oogslag.
Waar er zulken rijken oogst te doen was van lijden en
medelijden, van vreugden en medevreugden, zulk innig
verbonden-zijn met andere lijdende of jubelende schepsels,
zulke diepe communie met het geschapene en met den
Schepper, bestond er voor hem enkel de Letterkunde, de
Kunst van het woord, zonder ander doel als de schoonheid
van den vorm, zonder eenige aanmatiging op 't zij welke
maatschappelijke strekking. Dus, voor mij, valsch in
beginsel.
Zeker, een kunstwerk moet niet gewrocht zijn om moreel te zijn; comediestukjes voor meisjespensionaten zouden
dan wel als standaard moeten genomen worden! Maar het
moet ons nader brengen bij de Eeuwige Schoonheid, waarvan
het Ideaal slechts het zwakke beeld is, in evenredigheid met
de menschelijke kracht. Daarom moet het SCHOON zijn, — en
dat is onmogelijk indien het enkel het leelijke daarstelt —
en het moet ons VERBLIJDEN; en hoe is dat te bekomen
wanneer de hoofdkleur zwart is? Een boek dat zijne lezers
droever maakt, is doorgaans een defectueus kunstwerk.
Laat het uitmunten door de zeldzaamste hoedanigheden
van vorm, toch zal het zijne zending niet volbrengen, want
vorm alleen is niet genoeg.
En daar is de dwaling van Flaubert. Voor hem was de
vorm bijna alles. Moeilijk en traag wrocht hij voort, weken,
maanden en jaren aan iederen roman, om de kleinste zinsneden zorgvuldig te kneden, te maken, te hermaken; en
zoo schiep hij dan ook zijn wonderschoon proza, zoo schitterend en tintelend, zoo rijk aan kleur en schakeeringen.
Maar dat was hem ook het voornaamste; hij zocht alleen
goed te denken om goed te schrijven...
« Enfin, je tache de bien penser dour bien écrire. Mais c'est
bien écrire qui est mon but, je ne le cache pas.... » (r)
... a Vous ne savez pas, vous, ce que c'est que de rester toute
une journée la tête dans ses deux mains à pressurer sa malheureuse cervelle pour trouver un mot.L'idée coule chez vous large(r) Lettre CCC, p. 437.
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ment, incessamment, comme un fleuve. Chez moi, eest un mince
filet d'eau.I1 me faut de grands travaux d'art avant d'obtenir une
cascade. Ah! je les aural connues, les affves du style!
» Bref, je passe ma vie a me ronger le ceeur et la cervelle,
voilà le vrai farad de votre ami. » ( i)
Hoe kan een kunstwerk, met zooveel moeite, zoo wei
vreugde gebaard, hooge, ontsterfelijke kunst zijn ?-nig
De smart, ja, is eene machtige bron van hooge ingeving, zij
dwingt den mensch diep in zijne eigene ziel te lezen, en
zijne aandacht te wenden naar de levensmysteriën. De smart
veredelt, niet zoo de verbittering. De gezichteinder van een
verbitterd hart verengt al meer en meer. Het vergif van de
gekregen wonde vergalt het heele organisme. Al de schoonheid van het leven verdwijnt; wat edel, heldhaftig is, wordt
verlaagd ; wat verachtelijk is, integendeel,vergroot.Want een
verbitterd gemoed kan wel lijden onder al het kwaad dat het
bespeurt, maar gevoelt toch eene soort vreugde, als het zijn
zwart-gallig oordeel over de wereld bevestigd ziet. Eene
bittere vreugde voorwaar, maar die toch eene aansporing is
om op het kwaad te drukken, de sombere kleuren dieper te
maken, en aldus een gewrocht voort te brengen dat maar
gedeeltelijk waar is.
Maar Flaubert had geen geloof, geen zielezucht naar
den hooge, geene begeestering voor zielenadel en grootheid.
De dichterlijke schoonheid, de wijsgeerige diepte van den
godsdienst ontsnapte hem volkomen. Het goddelijke vond
bij hem geen weerklank. Aldus bleef hem de hoogste bron
van ingeving gesloten, en werd zijne kunstenaarsvlucht meteen gekortwiekt. Door een natuurlijk gevolg waren er zaken,
woorden, die voor hem geen ` zin hadden. De deugd, bij
voorbeeld, bestond niet voor hem ; de verdiensten, de ver
een deugdzaam leven; de strijd met zijn-hevnida
eigen, de pijnlijke opofferingen door de deugd soms ver
begreep hij eenvoudig niet. Voor hem was daar enkel-eischt,
eene kwestie van gewoonte of van opportuniteit.
Vreemd genoeg, Flaubert was een groote bewonderaar
van Shakespeare. Kan er een duidelijker kritiek van zijne

(i) Lettre XXXII, p. 38.
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werken gemaakt worden, dan door ze nevens die van den
grooten dichter te plaatsen? Deze was ook een realist. Maar
welk een zeebreed verschil tusschen beiden! De Engelsche
schrijver schildert het leven met zijne honderdduizend scha
dieper de schaduw, des te heller het licht.-kering;ho
Bij den Franschen, neemt de schaduw alles in; enkel de
tegenstelling tusschen min of meer diepe schaduwen geeft
hier en daar een indruk van licht. Wie van beiden bevindt
zich het dichtst bij de waarheid ?
Dat neemt niet weg dat Flaubert een groote kunstenaar
was, en zonder twijfel, een der eersten tusschen Frankrijks
romanschrijvers. Hetzelfde geldt voor George Sand. Als
men beiden beter kent, wordt hun werk ook duidelijker; en
hunne personaliteit boezemt meer sympathie in, want
ondanks vlekken en misstappen, is er veel goeds en schoons
in die zielen te oogsten. Deze briefwisseling laat de beste,
de ware natuur van beiden zoo klaar uitstralen; zij bewijst
eens te meer, wat zoo dikwijls het geval is, dat de menschen
winnen bij nadere kennismaking. En dat is troostend.
L. DUYKERS.
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Die Zaterdagavond, na de Cena, droei ik mijn lamp uit. Het
was een oud familiestuk, met een roodglazen balg van Venetië,
onderschraagd door een gentiluoino à la Médicis, in simili-zilver.
De stervende vlam weerlichtte blauwachtig op den rilden degen
van dezen metalen jonker. Voor het venster, lonkte de halve
mane, zoo sappig versch als een stukgesneden meloen, op de
fruitkramen van 't Carnpo de' Fiori. Vermomd in den krage van
mijn jas en onder den rand van mijn hoed, daalde ik, lijk een
sluipmoordenaar uit het borgiaansch dolk- en gifttijdvak, den
arduinen trap af naar de straat.
— Bona sera! signor avvocato! riep de vleiende bortinaja, met
haar schrale stemme, lijk een houten ratel. Zij ontstak een olielicht in haar logie, vóór het wassenbeeld der Madona, die getooid
stond lijk een kinderpop en haar gestriepte tijgerkat, met een
halsband van koperen klokjes aan, miek turnoefeningen tusschen
de sporten van een aartsvaderlijken zetel.
Katten met klokjes aan, dacht ik, toen ik langs den Tiber
in den scherpen bergwind kwam, zijn weinig geschikt om muizen te vangen. Links, in de purperblauwe lucht, schitterde de
vergulde koepel der nieuwgebouwde Synagooge. Goud zien op
een joodschen tempel, brengt altijd kalvergedachten te binnen.
Rechts, klotste 't water tegen de oudbakken pijlers van den pons
Fabricius. Rond Vesta's heiligdom, zaten eenige kouderachtige
signore uit Trastevere, afstammelingen misschien der Augusta
Matses Castrorum, boven smeulende vuurpotten kastanjes te
roosteren en hun handen te warmen. Hier en daar, brandde een
roetkeers,in een papieren kelk geplaatst. Overal stonden de deuren der wijnkroegen open. Achter slordige toogladen, wandelden
ongekuischte bazinnen, doch boven hun hoofd prijkte, in hout
welsprekend opschrift : Vini scelti. Le pavilion-koletrs,'
couvre la marchandise. In de nauwe kronkelgangen, dooreengeweven lijk een kobbenet, krioelde 't bedrijvige werkvolk. De
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voddenkramers haalden de vernaaide lompen, 't verroest ijzer
en de snaarlooze vedels binnen, die, bij dage, den oudheidskundigen kooplust verwekten der engelsche ladies. Ginder, blekte,
quasi signum ex diris, de bloedroode lanteern van het Os^edale della
Consolazione en daarachter lag het Forum,in den stillen maneschijn.
De rechtstaande drie zuilen der Aedes Castoris bibberden in
't schemerlicht. Hoog op den Mons Palatinus, stak een cypresboom zijn kegelkruine tusschen de pinklende sterren. De Via
Sacra, met haar witte dallen, slingerde door de donker puinen,
lijk de melkweg door 't uitspansel. Boven de gapende diepte,
rees de geest der Romeinen. Caveant Consules! Over 't Coinitium,
trokken vier-en-twintig kranige lictoves, met hun fasces cum Secure,
zinnebeelden van geeseling en doodstraf. Servilis tumultus. De
Resj5ublica daverde tot in haar grondvesten. 't Volk stroomde toe
en op de rostra, nevens mij, verscheen de plechtige orator. Hij
gooide den gloed zijner woorden in de ziel van de menigte, tot
de zwellende driften uitborsten, lijk lava op den Vesuvius.
Vleierij, trots, afgunst, leugen of baatzucht bezoedelden hier de
witte toga der Candidati. De ratio in schrift wierd er ontvangen
uit het brein der Patres Conscrij'ti en ons duikelde men, op de
banken der Universiteit, tot stikkens toe, in de rechterlijke wijs dom dezer wereldwetgevers. Crux, arbor ¢7 felix, servile subplicium,
beslisten zij.
Opeens bromden de bronzen klokken der Sint Pietersbasiliek, om den Zondag te begroeten, den dag der Verrijzenis.
Buiten de wete en tegen den wille van 't roomsche jblebs;
was de stam van het Kruis, onder Pontius Pilatus, geheiligd.
Een nieuw gedacht boorde door de duisternis : de beteekenis
van het Lijden. En ginder, achter den grijsgrauwen ringmuur
van het Colosseum, wierd deze beteekenis, met roode martelaarsbloed bezegeld. Boogwijs over de verbrokkelde tempels,
zeilde de wassende mane en ik klom den steger op, naar 't
Capítolium.
Van tijd tot tijd botste ik op een koppel Carabinieri, die
stonden te geeuwen achter de hoeken der huizen. Onder zwarte
schoudermantels, daalde de scharlaken naad hunner uniformbroeks, tot in het modder der straatgoten en, niettegenstaande
't gevaarte hunner napoleoniaansche tweetuithoeden, zagen zij
er zeer vreedzaam uit. Beati pac f ci. Ii capitan Fracassa! schreeuwde
een gazetleurder, met geborsten stem en verdween te midden
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een groep ouderachtige heeren, met dikke peper- en zoutknevels,
i la Umberto I. Uit de open poorten van 't Palazzo di Venezia
stroomde een wemelende lichtvloed. Een lange rij koetsen, met
peerden die grinnikten, wachtte in de voorhal. Lijk een mierennest dwarrelden buigzame lakeien, beslommerd dooreen. Het

dïner diploinalique liep ten einde. Nevens mij, tegen een zuil van
den ingang geleund, stond een kleine citarista, met koralen oor slingers en pekzwart haar. Zij had lederen cothurnen aan met
gekruiste snoeren, lijk de standbeelden der Oudheid en dook
haar versleten snaartuig, in de rimpels van een vertaanden shawl,
levers door een bermhertige ziel uit Groot Britanje, in de hoofd
achtergelaten. De koetsiers hielden hun-stadvn'Chrieom
zwepe en position en hun lijf ook. In de bevende klaarte, glinster
statige gezanten. Slepende kleedij wen--denrkuis
telde in golven, over de trappen. Een wolke reukwerk walmde
naar buiten toe en de kleine citarista loerde met gretige oogen,
naar de vonkelende trilkronen der edele vrouwen en de donzige
pelzen, over de molligheid hunner naakte schouders.
De leges sona¢tuarice overleefden de Censores niet.
Op den zilveren appel gesteund van zijn stok, groette de
reusachtige deurwachter, vol heuscheid de deftige gasten. De
hoefijzers kletterden en de koetsewielen schijverden, op hun
geruchtelooze caoutchoucbanden. De kleine citarista was wegge
schaduw.
-kropen,id
Kende zij de beteekenis van het Lijden? Of had de Wetenschap voor haar reeds de mystieke verdienste gewogen der
ellende en dezelve te licht bevonden? De welvaart moest de
-onwetendheid verbannen en de droomzieke Menschheid, die
wilde tot hiertoe van het Paradijs gescheiden blijven, door den
dood, zou voortaan het doel van het leven, in het leven zelf
`bevatten.
Op den Corso waren de avondwandelaars zeer gedund. In de
volkswijken lunderden ketelmuziek en vreugdeschoten. Vóór
mij, nam een jonge vrijer, met hoffelijke zwierigheid, het overschot eener sigaar van tusschen zijn lippen en wierp het robbelend, langs de voeten van zijn lief, over de straat. Ik rook, aan
den vermuften tabakgeur, die in de lucht opsloeg, dat hij echte
voortbrengsels smoorde der italiaansche regie. Uit den hoogen,
viel het heimelijk reeuwlicht eener electrieke booglamp. De
Wetenschap had zulke koude stralenbron, als een levend sym31
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bool, aan de doode stof ontrukt. Witte nachtvlinders flodderden
nieuwsgierig rondom. Zij schenen tevreden, lijk velen onder ons,
omdat zij met hun vleugels, de jongste overwinster der duisternis, op alle zijden konden betasten, en verkozen, in hun dolle
vermetelheid, dezen blekwormglans, boven de ware, doch ongenaakbare Zonne, die alleen over de Schepping, de noodige
warmte giet en groeikracht.
Een knappe bende bersaglieri vertrokken op nachtmarch,
Hun ijzeren stap dreunde langs de steenen en de weelderige vederbossen boven hun hoeden, wabberden in den wind. Een
verachterde wijnvoerder reed de stad uit. Hij zat vroolijk, boven
zijn ezelgespan, in schaapvellen geduffeld en zong een borrelend
berglied.
Wanneer ik thuis kwam, brandde 't olielicht nog, in de
logic, vóór het wassen beeld der Madoiaa.
OM. K. DE LAEY.
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'T BEDRIJF VAN DEN KWADE
Van Dishoeck. — te Bussum, 19o4

Ik heb beleefd eenige uurtjes innerlijk zieleleven. Ik heb
menschen beschouwd langs den binnenkant en ben er warm
voor geworden. — Ik heb een dichterlijk roman gelezen en de
zoete waters over mij laten vloeien van mijmerende poezie,
wellustig me badend in die zee van angstige droomen : een zee
der oneindige verten van zoekend rust-genieten na zondig
menschenwee.
Herman Teirlinck is boven alles : een dichter, met al de begaafdheden van een ziener, maar ook — en dat zullen velen
betreuren — met al de gebreken van een individueel gevoelend
man die menschen moet schilderen handelend buiten hem. Niet
gemakkelijk is het 't uiterlijk-reëel-opgevatte te verwerken, door
levende ontleding, tot iets van u zelven en het te behouden nochtans in de waarheid der werkelijke omgeving.Een romanschrijver
moet beide zaken kunnen en 't spijt me niet te mogen getuigen dat
de heerlijke kunstenaar, die 't Bedrijf van den kwade schreef, deze
objectieve waarde heeft weten neer te leggen in zijn diep-roerend
verhaal. Aan dit gemis nu is te wijten : eenzijdigheid in 't scha
karakters. Bijna al de personen die we aantreffen in-kernva
't boek zijn erflingen van schrijvers dichterlijken geest.
De groote trekken zijn meer afwisselend van aard, dat wil
ik gaarne toegeven. Een vrekkig grootvader; een geld-ikzuchtige
moeder die toch haar kinderen bemint; een zwakke, totaal van
mannen-denkkracht beroofde vader : zijn naturen die niet meêdoen aan gemeenschap van immer-eendere gevoelens. Maar de
fijner tonaliteit blijft bij allen dezelfde : een gemoed van dichterlijke schoonheid zwanger. Drie uitzonderingen : Mariëtte, de
vroolijk-wulpsche ; Bella, de smachtend-verliefde; Tant Olympe
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— en daar ben ik nog zoo zeker niet van — 't bijgeloovig goede
ouwe vrouwke. Al de anderen die 'k reeds heb genoemd, Sebas
tiaan daarbij en Ameye en Romaan en Madeleen ook, leven in
luimen van poetische stemming.
Ze worden erdoor heel nette zielen wandelend in de lanen
van hun dauw-rijke fantazie, maar ze zijn geen klare beelden
van plastieke marmer- schoonheid. Altijd naar binnengekeerd
vinden ze steeds, schuilend daar ievers in verholen hoekjes van
hun wezen, de opflakkerende vizie van droomerige vergezichten. En ze drukken dat uit in een taal die wel niet bijzonder
natuurlijk schijnt bij olie gewone burgers: rijk geworden door
plat-prozaiek handel-drijven in een niet min prozaieken specerij winkel. Die toovertaal brengt me altijddoor terug tot den schrijver van dit danig mooie zingende boek. En, zoo ik zijn handelende personen lief krijg, dan wordt hij me nog sympathieker.
0! 'k vind ik er wel lust in te taken «allentwege de geweldige
droefenis » die heerscht overal in dit verhaal; maar ik kan niet
vergeten dat er meer wordt gevergd van iemand die 't leven der
menschen wil en moet weergeven zooals het is. De eerste ver
daarvoor is deze : dat hij z'n eigen verzake en de anderen-eischt
late denken en gevoelen en spreken.
Dát kan Herman Teirlinck nog niet; of ten minste kan hij
dat niet lang volhouden. Want er komen wel hier en daar toestanden in dees ((Bedrijf') die u wild aangrijpen door hun echte
realiteit, brokken psychologie uit de tastbare wereld, beschrijvingen die physiek werken op u en volzinnen die met enkele
woorden uw verbeelding dwingen tot volle bewondering. Doch
al die bladzijden staan daar: alléén in hun « schoone eenzaamheid. » Ze smelten niet saam tot één stevig geheel. 't Zijn anders
rijk getinte miniatuurtjes !
Zoo hebt ge het nachttooneel waar de grootvader naar zijn
verborgen schat gaat zoeken en hem aanstaart met wijd-open
gierig oogen. En dees, lees het en hou u kloek en zeg me of
g'het niet voelt gebeuren : 't is 't beschrijven van kleine Wiezeken's dood: « Wiezeken stiet nog eens haar borst opwaarts en
heel haar lijveken bultte uit, onder de bleeke sargie. Ze duwde
hare ellebogen in 't kussen er- steunde erop en haar magere kele
werd lang, een smal peezeken gelijk, dat door de kinne hooploos
werd opgetrokken. Haar mondje werd een yierkantige holte en
daarbinnen was 't al donkerrood en ratelde een rukkend snorken
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diepe... Dan opende ze hare oogen en tuurde met onzeglijke
pijne rechtuit, heel verre, nievers hulp meer vindend hier dichte.
Zóo staarden hare oogen, al viel weer plat haar pover geraamte, al rustten weer hare moede handjes, al zegen weer toe
hare lipjes, heel wit van verve, heel droge, heel. doorzichtig...
Zoo keek ze. Ze was nu niets meer, zoo nietig en vergaan. Ze
was niets meer. En tot het laatste keek ze alginder, en de
strakke blik doezelde weg achter een vool van grijze natheid... »
(bl. 171-172)
En daarna de verschijning van de moeder: Madeleen smeet
plots de deur open en « stond daar, zonder een traan, zonder
een woord lijk een doode overend... » (bl. 172)
Opmerkenswaaardig is het dat Teirlinck zoo een volzin
vindt voor 't einde van bijna elk hoofdstuk. Telkenmale krijgt
ge een schok, een hevige ontroering en ge moet 't hoofd wat
opsteken, de oogen sluiten en genieten een stond dit beeld dat
spookt in uw verbeelding. Dán kunt ge voort lezen. Dat zoeken
naar effect is een eerste « procédé » in Teirlinck's kunst. Maar hij
maakt er zoo natuurlijk gebruik van dat het niet kunstmatig
schijnt, alleszins veel minder dan z'n betrachten naar overeenkomst tusschen de weêrgesteltenis en den gemoedstoestand
zijner hoofd-personen. Zijn deze blijgezind ('t geen niet dikwijls.
gebeurt) dan blinkt de zonne. ((Het was 's anderen daagsch.
frisch en leutig weer. De zonne had in den morgen een lagen;
mist verscheurd en wapperde tegenwoordig in een blauwen,
hemel, lijk bij uitkomend lentegetij. Goedele zou naar Romaan
gaan. Het hekken viel luidelijk dichte achter haar, en nu tort ze
over de straat en hare hielen klonken pleizierig op de koude
steenen. Ze voelde zich vrij en keek alles genegen toe... » (bl. 55)
Anders gaat het indien diezelfde Goedele droevig gestemd
is: « Goedele, als ze op hare kamer kwam, stak haar nacht
aan en ging neerzitten bij 't venster. De tuin was in dichte-lichtje
donkerte gezonken. 't Had al gesmokkeld in den avond, en nu
begon het te regenen. Tegen de ruiten sloegen de druppels,
menig en leuterig, aldus een tokkelveuzeken makend, dat een
klagend was... De regen trippelde in gelijke maten, zóó-tonige
smertelijk van zin, dat Goedele om haar herte een eindelooze
droefenis voelde, die in warme aandoening opjoeg, kriebelend
binnen hare oogen. » (bl. ior)
Doen zoo de dichters niet?

476 HERMAN TEIRLINCK'S 'T

BEDRIJF VAN DEN KWADE

Een eigenaardigheid nu van dezen schrijver, waar hij alweer
zijn muzen - duiveltje niet bedwingt, is dat hij de zedelijke gevoelens zoo machtigen weerklank doet vinden in de zinnelijke gewaarwordingen. Hier nochtans blijkt hij wel te zijn een zorgvuldig bespieder van gevoelerige menschenkinderen. Geen haat kan
ons ophitsen, geen liefde ons verrukken of wij worden het gewaar

in ons vleesch, in ons bloed. De meest afgetrokken denkbeelden
zelfs worden aanstonds in onze verbeelding vastgeklonken in
duidelijken vorm en we willen er naar toe met ons gansche
lichaam, wij willen ze raken met onze handen, ze bezitten heel
en al, ze voelen en tasten in zinnelijke smert of weelde. Wat
geschikt was voor 't opvatten van den geest alléén krijgt klanken en kleuren die ons zinnen toelachen. De moeder van Goedele heeft een kwade, sture inborst. De schrijver maakt dit
zichtbaar en voelbaar: « Binst dat het meisje haar kamer verliet
herkwam over haar wezen de steenen hardheid, die 't waarlijke
beeld was van hare dorre ziel. » (bl. 295)
En luister hoe hij de vreugde beschrijft van Goedele die
meent liefde en gelukkig leven te vinden. «'t Docht haar dat de
toekomst luchtig werd en dat er klaarten kwamen en een breed
zicht. Ze voelde heel vaag eene grondige verandering in haar
lijf, een ongewoon trillen, een ziedende leven. Ze hijgde, en zij
en was niet moe. » (b l. 76) En verder zegt Goedele: « Ik voel
me hier zoo volledig leven, zoo gezond en zoo volledig. Ik weet
niet — vandaag word ik mijn eigen zoo allerzijds gewaar, en
alles is mij goed. Ik ben lijk iemand die lang ziek te bedde lag
en nu uit mag... en ik dartel in de zonne. > (bl. 123)
O ! die arme, lieve Goedele!
Heel 't boek is vol van haar. Ge hebt ze voor uw oogen heel
den goeden tijd dien ge besteedt aan 't doorkruisen van dees
« wonderbare wereld» Want dit blijft Teirlinck toch doen: een
wonderbare wereld tooveren. En daar midden in, boven op,
heel hoog schemert in lauwe avondluchten «'t stille gesternte)):
Goedele.
Droeve, treurige bloem, gekweekt in enge broeikas, met een
ziel zoo wijd open voor 't blije groote leven!
Goedele slijt in 't vaderlijk huis zwaar - bewolkte dagen die
haar neerdrukken en altijddoor maar droomen doen «al wijder
en wijder, met hare verre gedachten. »
Gansch heure omgeving is haar te klein. Ze zou daar buiten
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moeten. En 't ergste is dat ze zelf niet goed weet wat ze bepaald
verlangt. Zij is verloofd aan Sebastiaan, een stille, goede jongen,
maar kan hem niet beminnen. En toch wil ze liefde, breede lucht

en onsterfelijk geluk. Als hij heur spreekt van zijn studiën over

,

schilderkunst der oude meesters roept zij hem toe: «Is dat uw
doode werk ?... En zal ik leven in 't bijzijn van al die schimmen?
Zult ge nievers een woord vinden, dan om die oude namen tot
levende gepeinzen herop te wekken! Maar voelt ge niet dat ik
uitkwijnen moet in dien fantastischen rommel, in die beschimmelingen zonder kleur noch gedaante ?... Ik weet niet, wat ik
nodig hebbe. 't Is mij te onduidelijk, omdat ik ziek word stilaan.
Maar mijne armen, mijne handen, mijn nekke dien 'k plooien
moet. mijn gansche lijf wil lucht en beweging. — Ik vraag het
mij dagelijks af... waar ge mij zeer doet, gij allen, die niet leven
wilt !... » (bi. g1-92)
Leven ! Dat is heur hartstocht.
Zoo komt ze stilaan tot de brutale theorie der vrije liefde.
Haar broeder leeft aldus, buiten den huwelijken staat, met het
meisje dat hij minde en waar hij niet mocht meê trouwen omdat
zijn moeder een rijke schoondochter begeerde. En hij is gelukkig! Dat moet zij ook! Een vriend van haar broeder heeft haar
weten te verleiden. Maar 't geluk dat ze zocht heeft ze toch niet
gevonden. En hier komt het schoonste deel van dit boek: Goedele's ontgoocheling en gewetensangst. Eerst wil z' het geen
zonde noemen: alles schijnt zoo mooi vóór haar passie-volle
pogen. Doch, daar komt het nieuws dat Romaan trouwen gaat!
Ontzettende verwondering. Haar broeder was voor haar immer
geweest de verrechtveerdiging van heur gedrag. En dat gaat nu
te loor! En na 't vergruizen van haar theorie het duidelijk voelen
van haar misdadigheid; 't gebeurt op 't atelier van Ameye, haar
minnaar. Daar ziet ze 't beeld eerst van de wulpsche Mariëtte,
en dan, dan die smartelijke vertooning der echte vrouw van den
man dien zij bemint met, op heuren arm, het lieve wichtje dat
haar, Goedele, aanschouwt met zijn diepen reinen blik. En ze
wordt een schok gewaar in heur hert. « Een doffe kreet was
pijnlijk uit Goedele's keel gerateld. Met één slag stortte alles
neer wat haar opjoeg tot zinnelijk leven, en ze was nu een gebroken wezen, kapot door hem, dien ze boven alles had lief
gehad. » (bl. 268) « 't Was haar of ze midden puinen stond en
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allentwege om haar kwam de wijde droefenis, die nievers een
ende zou krijgen. » (bl. 269)
Ze vlucht.., en later, na een stonde gedacht te hebben op
zelfmoord, gaat ze alles bekennen aan Sebastiaan en weent over
de zondige vrucht die ze draagt in heur schoot. Zoo eindigt het
boek in uitzinnig wilde smart. Moeder valt neer bij 't vernemen
van al die oneer, en sterft. En daar staat Goedele,_ tegenover
haar verloofde, als een beeld van buitenmatelijke droefheid.
Daar staat ze, dunkt me, lijk de schrijver ze voorstelt op den
omslag van zijn werk: de handen voor 't aangezicht in endelooze
wroeging, in blijvende treurnis over het kwade bedrijf. En ik die
het boek heb gelezen, ik zou bij haar willen gaan en zoetjes,
heel zoetjes, bei beur handen willen trekken van heur lieve gezicht, heur hoofdje doen heffen ten hemel en die bleeke lippen
doen spreken de heilige woorden biddend om vergeving, belovend reiner te leven : « Onze Vader die in de hemelen zijt...
vergeef ons onze schulden.., en verlos ons van den kwade. »
Hoe schoon me dit verhaal ook heeft aangedaan, hoe hevig
ook ontroerd en hoe lief me de dichterlijkheid is geworden van
dezen schrijver, toch is mijn ziel onvoldaan en tranen zou ik
weenen omdat de hoogste troost geen toegang vindt tot de lijdende herten die blootliggen daar vóór ons met de gapende
wonden van niet-te-genezen droefgeestigheid.
Wat hier ontbreekt zijn gedachten en inzonderheid godsdienstige gedachten.Teirlinck heeft willen beschrijven menschen
zonder zucht naar goddelijke liefde en hij heeft niet gezien dat
daardoor zijn boek beroofd werd van strenge logiek; hij heeft
niet begrepen dat alzoo wegbrokkelde de rotsvaste steun waarop
rusten moet plichtbesef en goed-betrachten. En hij is er toe gekomen zijn personen te doen bukken onder 't noodlot. Ze kunnen
niet ontloopen ((de heerschappij » van hun driften en Goedele
zal deze vreeselijke verklaring uiten : « Ik heb gerekend zonder
het noodlot. Ik heb gedacht dat alles ophield — als ik ophield.
Maar 't kwade bedrijf loopt door, loopt verder. Ik kan 't niet
meer tegenhouden, ikke, die de oorzaak ben. » 0, zeker, wat
gedaan is blijft gedaan en Goedele zal moeten dragen de gevolgen van haar zonde. Maar ze zou een boetelinge kunnen worden
en herleven in reinigende verzoening. Schoon-tragiek is ze wel
als een antieke Niobe, maar ze heeft niet gehoord de stemmen
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der engelen die vrede verkonden aan de menschen van goeden
wil. En ik die nevens en boven kunstgenot de waarheid zoek
voor mijn geest, de goedheid voor mijn wil, ik, die als anensch
nog nadenken wil over grootere vragen dan die der aesthetiek,
zal blijven roepen met al de macht van mijn katholieke overtuiging dat uit dit boek leugen spreekt en ik zal betreuren dat het
niet huldigt 't geen ik houd voor de waarheid en 't geen ik weet
de waarheid te zijn. Ook heeft me dit onbarmhartig woord van
Tant Olympe opgezweept zal ik zeggen als een kind dat zijn
vader hoort lasteren, dit onbarmhartig woord dat Tant Olympe
uitspreekt om Romaan tot trouwen aan te zetten : ((Waarom is
uw gang dweers tegen den wil van God?... God is de sterkste. »
En Tant Olympe is de eenige die van God gewaagt! Neen, niet
omdat God ons kan straffen moeten wij rein leven maar omdat
God ons lief heeft, omdat Hij is onze goede Vader en dat wij,
als minnende kinderen, hoort ge, zijn geboden moeten onder
-houden.
Die heftige belijdenis belet me niet genegenheid te voelen
voor hem die me schoonheidsaandoeningen schonk en die me
trekt tot hem met de onweerstaanbare kracht van zijn kunstzin
en de zalige weelde van gemeenschappelijk bewonderen. Ik
wensche dat Herman Teirlinck voortga zulke schetsen te schrijven uit het burgersleven en dat hij, — mag ik dit er nog bijvoevoegen? — om der waarheidwille, het godsdienstige leven van
ons Vlaamsche volk niet houde voor een prul!
Dan zal 't bedrijf van den Kwade z'n doodende schaduwen
zien wijken vóór het licht der leven-wekkende zon.
KAREL ELEBAERS.
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Wissenschaft der Seelenleitung. Eine Pastoraltheologie in
vier Büchern von Dr. Cornelius Krieg. Professor an der Universit t Freiburg. Erstes Buch : Die Wissenschaft der sseziellen Seelenführung.
Freiburg i. Br. Herder, igot.
Een uitgebreid en breed aangelegd werk dat onder den titel
van Pastoraaltheologie vier boeken bevat, waarvan het eerste
boek: de wetenschap der bijzondere zielzorg thans verschenen is.
De schrijver stelt zich tot doel, de wetenschappelijke behandeling der Pastoraal.
Hij wil de veelvuldige en verscheidene voorschriften in hunnen samenhang doorgronden en tot de hoogste beginselen terug
-breng.
Onder « zielzorg » verstaat men de werkzaamheden van den
priester waardoor hij, in naam van Christus en de Kerk, de
vruchten van de Verlossing aan de menschheid mededeelt.
Als theorie is de bijzondere zielzorg de stelselmatige ontwikkeling der eerste beginselen en wetten en der daaruit
vloeiende praktische regels, bestemd om den priester in het
bestuur der hem toevertrouwde zielen te leiden. Zij dient hare
wetten uit de positieve Openbaring en de natuur van den mensch
te putten, en uit deze praktische voorschriften af te leiden, weten
te ordenen en, zoo noodig, te bewijzen. De zielzorg-schapelijk
wordt beheerscht door onveranderlijke, uit God stammende beginselen, welke vóór alle praktijk en ervaring en zonder toedoen
van den mensch bestaan. Zij zijn niet de vrucht van zijn denken,
maar worden even als de leerpunten der Dogmatiek en der
Moraal, en onafscheidbaar van deze door de Openbaring gegeven.
De hoofdbron derhalve dezer wetenschap is de Openbaring,
want zij steunt op eene dubbele reeks van beginselen waarvan
de eerste ontspruit uit de natuur der Verlossing door Christus,
de tweede uit de natuur der ziel, hare vermogens, zwakheden
en gebreken.
De Pastoraal, als wetenschap beschouwt al de pastorale
werkzaamheden als een geheel, rustend op een grondleggend
beginsel, als een organisme uit eene bron voortvloeiend, den
—
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wil van Christus en zijne Kerk. Zij hebben hun oorsprong in de
natuur en het doel der Kerk, laten zich tot de eenheid terugvoeren, en kunnen derhalve onmogelijk als iets toevalligs beschouwd
worden. Want even als het ambt, is de wijze hetzelve te vervullen door God geordend. Alleen in deze veronderstelling laat zich
de groote verscheidenheid der pastorale werkzaamheden tot
een beginsel, en tot algemeene wetten terugbrengen, krachtens
welke de prt ce/ta Pastoralia op algemeene geldigheid aanspraak
maken.
De theorie is noodig, maar niet voldoende zonder de lessen
der ervaring, welke de zielzorger in de school des levens verzamelt. Wederkeerig kan de praktijk zonder theorie onmogelijk
als geschikte leiddraad dienen, zij is in staat de kennis der techniek te verstrekken, maar niet het geheim van « de kunst der
kunsten » te ontsluieren. Zij zal den zielzorger op dwaalwegen,
noodlottig voor de zielen, voeren, wanneer hij, aan den slenter
gehecht, zonder theoretisch onderzoek, de algemeen aan--gan
genomen sleur volgt.
Alleen de grondige theoretische kennis der laatste redenen
en oorzaken van de feiten, gepaard aan de methodische ervaring
brengt den zielzorger op de hoogte an zijne moeilijke taak.
De studie der pastoraal theologie is heden meer dan ooit
noodzakelijk, want eendeels hebben de veranderde rechts- en
nijverheidstoestanden, de aanhoudende en snelle wisseling der
dingen nieuwe zielbehoeften in het leven geroepen en bijgevolg
voor de zielzorg een nieuw arbeidsveld geopend — denken wij
slechts aan het ontstaan van allerlei vereenigingen — anderdeels
wordt de priester, bestormd met duizend vragen en eischen van
het leven, belet in zich zelven te keeren en heeft daarom meer
dan ooit behoefte zijn gedrag te toetsen aan de altijd geldende
beginselen der pastoraal.
Het werk voorziet in eene werkelijke behoefte, te meer
omdat de bestaande boeken gewijd aan de pastoraal niet methodisch en wetenschappelijk te werk gaan, en het onderwerp zeer
gebrekkig behandelen. Belangrijke deelen van de pastorale
werkzaamheid laten zij bij zijde : om iets te noemen, wijzen wij
op het moeilijk en breed veld der sociale vraag, op het bloeiende
vereenigingsleven, op de zielzorg voor allerhande genootschappen, voor gevangenen, voor den strijd tegen de slechte pers en
het toenemend zedenbederf enz. Ja sommigen stellen zich tevreden met onder den titel van Pastoraal alleen de leer van het
Boetsacrament te ontwikkelen, alsof de werkzaamheid van den
zielzorger tot de praktijk der Biecht kan beperkt worden.
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Met korte woorden stippen wij den rijken inhoud van het
werk aan:
Het eerste deel handelt over het begrip en het wezen der
zielzorg in het algemeen. (bl. 34).
Het tweede is aan de bijzondere zielzorg gewijd en bevat de
volgende hoofdstukken:
I. De zielzorg in verband met den persoonlijken toestand
zoowel in als buiten de biecht : I. De mensch naar ziel en
lichaam. (bl. 235). 2. De strijd tegen de zonde. (bl. 31o). 3. De
leiding der ziel volgens den maatschappelijken stand en het beroep (bl. 358).
II. De bijzondere middelen der zielzorg : i. De Biecht 1 bl.
4.19). 2. De zielzorg voor de gemeenschap. Eeredienst. Zedelijke
gemeenschap. Familie. School. De strijd tegen het drankmisbruik
en de pers. De Charitas op stoffelijk en geestelijk gebied. De
maatschappelijke vraag in al hare vertakkingen (bl. 548).
Uit dezen inhoud moge de lezer afleiden welke gewichtige
diensten het boek den priester kan bewijzen. Het biedt hem een
schat aan van voortreffelijke bemerkingen, wenken, lessen en
raadgevingen toepasselijk op alle levensomstandigheden, op alle
personen met welke hij als zielzorger in aanraking komt. Het is
een welgevuld tuighuis bevattende alle wapens dienstig in den
strijd tegen de zonde en alle middelen om de zielen tot de hoogste volmaaktheid op te voeren. En dit alles wordt stelselmatig
uiteengezet en uit cle bronnen der Openbaring bewezen.
De bieede behandeling van het veelomvattend onderwerp
zou menigen priester kunnen doen afschrikken het boek ter
hand te nemen. Intusschen kan ieder zielzorger, naar gelang der
omstandigheden een deel kiezen, dat met zijn bepaalden werk
-kring
overeenkomt, en het boek, een wijzen en veiligen gids, in
voorkomende twijfels en moeilijkheden raadplegen.
Het groot aantal boeken en schriften door den schrijver
aangehaald, geven hem het middel naar verkiezing de eene of
andere vraag nader te onderzoeken en te doorgronden.
Roerinond. Dr. A. DUPONT.

Science et Religion. In deze verzameling zijn onlangs ver
-schen:

326. Les Socialistes allentands, door H. Cetty.
In dit boeksken zal men vele bijzonderheden vinden nopens
het ontstaan, de inrichting, de leiders, enz. der Duische socialistenpartij. Volledig mag dit overzicht toch niet heeten.
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327. La Famille ouvriére door H. Cetty.
Zeker is in België het werkmanshuisgezin zoo diep niet
vervallen dan dit werk het in Frankrijk doet kennen. Toch bestaat de kwaal bij ons ook, en zoo niet aanstonds middelen aan
om den huiskring te vervroolijken, de jonge-gewndor
lieden eene verzorgde opleiding te geven, den vrouwenarbeid
te beperken, eindelijk de christene zedeleer in te planten, zal
het niet lang duren of wij zullen de gansche vernietiging van het
familieleven te betreuren hebben. Daarom is het goed in het
boek van den H. Cetty te zien waartoe de huidige toestand kan
leiden, van waar de kwaal komt, en hoe ze dient tegengewerkt.
3r7-3i8-3ig. Les 7uifs avant le Messie, door A. Paulus, agrégé

de l'Université.
De gewone leerwijze der gewijde geschiedenis kan geen
volledig gedacht geven van de ontwikkeling van het Joodsche
volk. Het zal een opmerkzaam oog wel niet ontvallen dat ten
tijde der zwervende aardvaders het uitverkoren volk geene
beschaving bezat gelijk onder de koningen, maar door den
overhoop geschiedenissen welke de eene na de andere verhaald
worden, is de aandacht van den innerlijken vooruitgang afgetrokken. Daarom zijn werken gelijk dit van M. Paulus hoogst
aan te prijzen : Zij vergaderen onder zekere hoofdgedachten al
wat in de verschillende verhalen nopens de beschaving der
Joden te vinden is, en geven zoo, met die brokken bijeen te
brengen, een juist gedacht van het leven van dat volk. Zoo
komen de verhalen op het achterplan en worden beter verstaan
eens dat zij in hun midden herplaatst zijn.
« Les Juifs avant le Messie » bestaat uit drij boekdeelen.

I. Dévelojpenzent politique et religieux du jbeu^le_7uif.
In dit eerste deel vinden wij de verschillige inrichting van
staat en godsdienst. Een zwervende volkstam onder den invloed
der Chaldeesche beschaving wordt ten tijde van Abraham in
Palestina gedreven door Jahwee's bevel. Tijdens het verblijf in
Egypte wordt hij in i3 stammen verdeeld. In de woestijn krijgt
hij zijne eerste wet door Moyses. Later stond het volk onder
rechters, dan onder koningen tot de twee rijken door de naburige veroveraars vernield werden. Cyrus stelt Zorobabel tot

een soort van stetraye aan. Eene geheele vernieuwing brengt
Esdras in de inrichting en sticht de vergadering die later de
groote Synagoge genoemd werd, en waaruit het Sanhedrin
voortkomt. Eene afvallige partij door Simon de Benjaminiet
gesticht krijgt de bovenhand met behulp der Syriers. De
Macchabeërs staan er tegen op, maar steunen op de Romeinen.
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Zoo kwam stilaan het jodenvolk meer en meer onder het juk
van Rome totdat eindelijk de nationale godsdienst en het volk
vernietigd werden bij de verdelging onder Titus.
De twee volgende boekdeelen :

II. Dévelo^benzent moral et social d'Abrahamn d Moïse.
III. Dévelofreweiet moral et social de Moïse à Jésus-Christ geven
in den hoogervermelden leest, de ontwikkeling der maatschappelijke standen, der rechten, der gedachten enz. die het volk in
die verschillende toestanden kenmerken. Het ware onmogelijk
daarover hier meer uitleg te geven zonder alles aan te halen.
316. La vie et l'étre vivant, door R. Schlincker 0. P.
P. Schlincker geeft in eenige bladzijden eene moderne ver
Aristoteles, gelijk zij in-tolkingderzvaSt.Thomsen
de school van Mgr. Mercier uitgelegd wordt. Het is een zeer
nuttig werk, daar er nu nog zooveel verkeerde begrippen bestaan bij degenen die de katholieke en de Scholastische Wijs
dienstig te zijn met allerlei aardige stelsels die-begrtmn
tegen het gezond verstand zoowel als tegen de wetenschap
indruisen. Dr. K. D. R.
335. L'A5ocaly1se devant la tradition et devant la critique, door
P. Th. Calmes, SS. CC.
Het boek der Veropenbaring van den H. Joannes is steeds
als zeer geheimzinnig aanzien geweest en schijnt immer « met
zeven zegelen «erzegeld ». Het staat vol vizioenen en zinnebeelden die naar onthulling wachten- Nochtans ontwaard men klaar
het algemeen doel van den gewijden schrijver : te midden der
geweldigste vervolgingen de christenen opbeuren en versterken
door de zekerheid van Christus schitterende macht en zegepraal
en de vaste hoop op den eeuwigen loon.
P. Calmes, na den inhoud van het canoniek boek medegedeeld te hebben, stipt, onder den titel « traditie », de verscheidene verklaringen aan die in den loop der eeuwen, zoowel in de
oudheid als in de middeleeuwen en de nieuwere tijden, voorgesteld zijn.
Dan volgt het hoofdstuk over de nieuwste richting onder
den naam van « critiek ». Sedert 1882 hebben velen, — doch
geene katholieken vindt men aangehaald, — de documententheorie op de de Apocalypsis toegepast- Twee deelen zou men in het
werk kunnen onderscheiden : reeds bestaande brokstukken en
opstelstukken. Met andere woorden, de H. Joannes zou vroegere
schriften benuttigd hebben om zijne Veropenbaring te schrijven.
Nopens de bijzonderheden, den oorsprong en de beteekenis der
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uiteen, maar daarin zijn zij het eens dat het boek eene samen
uit verscheidene bronnen onder joodschen invloed,-steling
gedeeltelijk ten minste, gedicht tusschen de jaren 6o tot go na
Christus.
P. Calmes treedt deze opvatting bij en legt uit hoe de hoofdstukken VII en XII drartoe een bewijs leveren, dat hij als afdoende beschouwt. Hij neemt aan dat de gewijde schrijver
overgeleverde schriften nopens de uitersten der wereld toegepast
heeft op huidige of nakende omstandigheden. Nochtans vermaant hij den lezer dat hij slechts het vraagstuk en eenige trekken der oplossing in zijne weinige bladen kan aanduiden.
Eindelijk voegt hij een woord bij over de zinnebeelden, namelijk op het bijzonderste, het zevenhoofdig gedrocht, waarvan
hij het grondgedacht achterwaarts op tot in Babvlonië gaat
opzoeken.
Het boekje van P. Calmes is zeer nuttig om in korte woorden een goed overzicht te lezen van de verscheidene wijzen op
dewelke men de Veropenbaring heeft trachten uit te leggen. Het
zal ook de aandacht der katholieke geleerden vestigen op de
nieuwe baan welke de kritiekers ingeslagen zijn. Hunne plicht
is het deze gissingen te toetsen om te behouden wat recht en
waar is. Ondertusschen is het voorzichtig niet te haastig noch
te lichtzinnig toe te stemmen in beweringen wel zeer beslissend
voorgedragen maar niet altijd even goed gestaafd. Ten minste
hoeven zij door grondige studie gelouterd te worden. Doorslaand
schijnen de redens niet. Alzoo de tegenstrijdige houding van het
wangedrocht, dat wegging oorlog voeren en stond op den oever
der zee (c. XII), valt weg indien men met sommige handschriften
den H. Joannes laat schrijven: Ik stond op den oever der zee.
En nog, de ziener zelf spreekt van boeken, ja, doch dit zijn
geene oudere boeken, maar beteekenen Gods raadsbesluiten.
Dat de schrijver beelden uit het Oude Testament, namelijk uit
den propheet Daniel, ontleend heeft, ontgaat niemand. Daarbij
naar welke oorkonden de gewijde schrijver zijne grootsche gezichten ook hebbe vertolkt, toch blijft immer te bepalen wat hij
daarmede te kennen geeft, wat hij daardoor voorspelt.
Dr. A. M. VAN KERSBEEit.

3rr. Nos Raisons d'être Catholiques, par Lodiel S. J. Volgt op
een vorig bundeltje: Nos raisons de n'être das Protestants en geeft
Bene korte uiteenzetting van wat wij in onze apologetische
handboeken in het laatste deel verdedigen: de Katholieke Kerk
is de ware en Benige Kerk door Christus gesticht: want zij
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alleen heeft de vereischte kenmerken (Isle deel). Hare leering
is waar: dat bevestigt God zelf nu nog op onze dagen door
mirakelen: (2de deel) als mirakelen worden bijzonder aangewezen: de snelle bekeering der heidenen, de verspreiding der
kerk bij alle volkeren, de zelfopoffering der Christenen, de
heldenmoed der martelaren. — Schrijver noemt die feiten mirakelen tot bevestiging van eene leering. Pius IX (Wereldbr. 4
nov. 1846) zegde daar alleenlijk van dat het Geloof dat zulke
werken bezielde, een werk Gods moet zijn. Alle werken Gods
nu zijn geene mirakelen. Zou de schrijver misschien niet te
veel willen bewijzen?
309. Pourquoi les Dogmas ne meurent jas, par Sortais. Is het
antwoord op een artikel van Seailles, leeraar in de Sorbonne
getiteld: Pourquoi les Dogmas ee renaissent tas. De wijze waarop
Seailles zijn beweering voorbrengt toont dat hij meer uit haat
tegen den godsdienst dan uit overtuiging spreekt. De opwerping
is niet nieuw: geloofsleeren der eerste eeuwen zijn nu verworpen, beweert Seailles, en tot voorbeelden geeft hij slechts
wetenschappelijke stelsels die met het geloof niets gemeens
hebben. Waarlijk de schrijver kon niet beter doen daar tegen
menigvuldige uittreksels aan te halen van christene geleerden
die gezonder denken over het Geloof.
322. 3z3. Le Catholicisme aux États-Unis, par Anové.
Schrijver wil ons den hedendaagschen toestand der katholieken in de Vereenigde Staten doen verstaan. De zendingen
van de jaren 1512 tot 1789 worden in 6o blz. verteld, de geschiedenis van 1789-19o4 beslaat roo blz. In dit laatste gedeelte stelt
hij voor oogen den vooruitgang en de organisatie der Kerk in
Amerika: hij volgt daarvoor de provinciale kerkvergaderingen
en geeft de veranderingen die zij ingevoerd hebben. Om te
eindigen duidt hij de vraagstukken aan die tegenwoordig den
godsdienst aanbelangen en nog geene oplossing gekregen
hebben.
33o. Le Catholicisme en Ecosse, par Lecarpentier.

Deze studie is korter: zij geeft de geschiedenis van het
Christendom in Schotland van het begin af (5-32). De Hervorming wordt breedvoeriger beschreven (32 -56). De huidige toestand, verdeeling in bisdommen, getal der katholieken wordt
aangewezen (56-62). Dr L. E.
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L. M. van Pinxteren. Altaar, Kelk en Misgewaden. Haarlem, H. G. Van Alfen. 59o5.
Wij wenschen dit boekje bijval en ruime verspreiding. Het
valt maar al te zeer te betreuren dat zelfs ontwikkelde katholieken ongehoord onwetend zijn, omtrent beteekenis en gebruik
van kerkstoffeering en kerkversiering. « Het doel van dit werkje
is die onwetendheid en onbekendheid zooveel mogelijk weg te
nemen, niet door geleerde oudheidkundige of geschiedkundige
beschrijvingen maar door eenvoudige opnoeming en verklaring
van wat in een kerk is en geschiedt. » Het altaar en wat er op is,
— de kelk met zijn toebehoorten, — de kerkelijke gewaden
zoo luiden de opschriften der drie hoofdstukken. Groote bevat
helderheid in de uiteenzetting maakt het werkje-telijkhdn
zeer geschikt voor zijn doel; en drie uitslaande bladen met afbeeldingen dragen het hunne daartoe bij. Nog eens : een werkje
-dat men met belangstelling zal doorloopen. P. T.
J. Van Biervliet, Hoogleeraar in de rechten, secretaris der
Ons Burgerlijk Wetboek. Antwerpen.
Hoogeschool van Leuven.
.De Nederlandsche Boekhandel. In-8° van z8 blz., prijs o.25 fr.
<Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, nr 68).
Ons burgerlijk Wetboek is 't wetboek Napoleon. 't Is het
werk van Fransche rechtsgeleerden als Portalis, die aloude
Germaansche gebruiken, Romeinsch recht en Koninklijke verordeningen met de toenmaalsche Fransche gebruiken overeenbrachten. Die Fransche gebruiken nochtans strookten, over 't
algemeen, met die onzer voorouders. Dit bewijst schrijver door
uittreksels uit de oude « Costuymen» onzer steden en vrijheden,
aangaande Huwelijksvoorwaarden en Versterfrecht.
Zeker, er zijn ook wel wetsbepalingen tusschen, die onzen
christenen voorouders tegen het hoofd sprongen, als die betreffende de echtscheiding. Nochtans, niettegenstaande eenige ver
invoeren van dat wetboek eene weldaad-kerdhn,wast
voor België, omdat het de verwarring en onzekerheid verdreef,
die tot gebrek aan rechtshewustheid oversloeg.
Voor zijn tijd was dat wetboek een meesterstuk. Maar onze
tijd vraagt terecht verandering. Prof. Laurent werd vroeger met
de herziening gelast, maar zijn herzieningsontwerp, misvormd
door partijzucht, was niet aannemelijk. Nu is eene herzieningscommissie onverpoosd aan 't werk. Zij tracht leemte aan te vul
zekere gebreken en ongerijmdheden weg te ruimen, het-len
socialisme te keer te gaan. Ook hoeft de mindere ondergeschikt
huisvrouw bewerkt; het gezag der ouders, waar het tot-heidr
misbruik overslaat beteugeld; het arbeiders recht met het burgerlijk recht versmolten.
De commissie — waarvan schrijver lid is — heeft alzoo gewichtig en lastig werk te over.
Deze verhandeling is de voordracht gehouden in de openingszitting der Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding
van Antwerpen, voor 't jaar 1904-05. Zij opent ook waardig de
_reeks der 13 verhandelingen die gedurende dit jaar in druk zullen
verschijnen. J. V. H.
R. Dijkstra : Hollandisch. Phonetik, Grammatik, Texte.
Leipzig, B. G. Teubner, 19o3. M. 3.60.
Dit net gedrukt en net gebonden werkje van nauwelijks io5
—
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bladzijden, is goed geschikt om vreemden over de hoofdzakelijke
moeilijkheden van spraakleer en uitspraak onzer taal heen te
helpen. De samensteller legt een prijzenswaardigen, practischen
zin aan den dag in het schiften van de stof, en stellig dient hij erom
geluk gewenscht dat hij op het behandelen van de uitspraak
zooveel nadruk legde, de klip van spitsvondigheid daarbij zeer
behendig omzeilend. Blz. I -27 zijn besteed aan het phonetisch
hoofdstukje, blz. 66-io5 aan een kleine bloemlezing Nederlandsche teksten, met phonetische omschrijving, volgens het gemak
stelsel der Association Phonétique Internationale, tegenover.-kelij
Vlamingen die zich wenschen in te lichten over de normaal-uitspraak van het beschaafde Nederlandsch zullen hier vinden wat
ze noodig hebben. Dat een in dezen zoo gunstig bekend geleerde
als P. Roorda in Taal en Letteren, xiv., blz. 276-283, over het werkje
van den heer Dijkstra zich uitermate gunstig uitlaat, is welde
beste aanbeveling. « De bewerking van ieder der drie onderdeelen, schrijft de heer Roorda, schijnt mij uitstekend geslaagd, in
aanmerking genomen dat het boekje bestemd is voor lezers, die
niet onbekend zijn met de algemeene klankleer... Ik beveel
dan ook iederen vreemdeling, die studie van het Hollandsch
maakt, en iederen Nederlander, die belang stelt in de uitspraak
zijner schoone moedertaal, de lezing van dit werk ten zeerste
aan. » — Gebruikers van het werkje zullen in de leerrijke bespreking waaruit deze woorden ontleend worden, de enkele punten van verschil vinden toegelicht, tusschen de opvatting van
den schrijver en die van den heer Roorda wat de uitspraak betreft van het «beschaafde Nederlandsch ». T. D.
Dr. H. J. E. Endepols. Het decoratief en de opvoering van
het middelnederlandsch drama volgens de middelnederlandsche
tooneelstukken. Amsterdam, C. L. Van Langenhuysen. 19o3.
Reeds lang hadden we op deze verdienstelijke Doctorsverhandeleling de aandacht dienen te vestigen. Ze verdient het ten
volle, en bij de moeilijkheid van het onderwerp ziet men gaarne
door de vingers dat de schrijver voor zijn onderzoek niet meer
bouwstof nog, vooral uit stadsrekeningen en dergelijke te zeer
verwaarloosde bronnen bijeenzamelde, en belangrijke werken,
als o. a. Wackernell's altdeutsche Spiele aus Tirol (1897), R.
Heinzel's Beschreibung des geistlichen Schauspiels im deutschen Mittelalter (1898) onbenuttigd liet.
Men veroorlove ons hier den gebruiker ook nog te wijzen
op het belang van een werkje dat gelijktijdig met dat van Dr.
Endepols verscheen, « die Bi hnenverhältnisse des deutschen
Schuldramas and seiner volkstümlichen Ableger im 16. Jahrhundert» (19o3) en op de twee deelen van Chamber's « Medieval
Stage» (19o3).
De studie van Dr. Endepols bevat, naast een inleiding, afzonderlijke hoofdstukken over het middeleeuwsche drama hier
ten lande, het Tooneel, het Decoratief, de Costumeering en de
losse decorstukken, de opvoering en ten slotte de muziek en de
«figueren ».Wij meenen niet beter de verdiensten van dit vlotgegeschreven werkje in het licht te kunnen stellen, dan door een
verwijzing naar het tijdschrift v. Nederl. Taal en Letterk.,xxii,bl.
3o8. Prof. Kalff, op wiens aansporing en onder wiens leiding Dr.
Endepols zijn _ « vlijtig bewerkt » proefschrift opstelde, ken-
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schetst dit laatste als ('een samenvatting van hetgeen ons tot
dusver omtrent het decoratief en de opvoering van het middel
vooral uit de middelnederlandsche tooneel--nedrlaschm
stukken zelve is bekend geworden. Tevens zijn daar sommige
tot dusver geldende opvattingen omtrent deze dingen getoetst
aan hetgeen buitenlandsche onderzoekers ons geleerd hebben.
Ik haal letterlijk aan. « Maar voegt prof. Kalff erbij, ook in dezen is echter het laatste woord niet gesproken. Over het algemeen valt er voor het onderzoek en de bestudeering van ons
middeleeuwsch drama nog veel te doen.
Moge dit proefstuk, dat zoo dankbaar onthaal vond, voor
den schrijver zijn het voorwerk van de breeder aangelegde en
ten ruimsten opgevatte studie over ons vroeger tooneel, dat voor
juister inzicht in de middeleeuwsche beschaving hier te lande
niet kan ontbeerd worden. P. K.
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Biekorf. tk 7.
Vervolg van het leerrijk en bevattelijk geschreven opstel
« over pokken », door Dr. Depla. -- Caes. Gezelle is philosoof :
hij laat zijn vlerken hangen, en steekt zijn kop onder de pluimen,
en zingt,in dien moeilijken stand, van de menschen die hun eigenzelf wijsmaken dat er oprechte genegenheid bestaat:
Wat wilt ge! dat is menschelijk.
— Komt, 'n gelooft me niet
en waant dat echte liefde nog
bij menschen overschiet.
Maar Coesar toch! zóó mistroostig? — E. Van Cappel voltooit
zijn studie over den Germaanschen Joeltijd. — Een krachtig
versje van F. De Jonghe : Maartsche Buien.
Verslagen en mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie.
Januari lgo5,
Toespraak van den heer G. Segers, Bestuurder; 't afsterven
van Kruger, 't bezoek dan Dr. A. Kuyper aan de Academie, het
Congres te Deventer, de uitgaven gedurende 't verloopen jaar,
het tekort aan echte volksschrijvers, vooral aan romanschrijvers
voor het volk, het verbeteren van de studie der Moedertaal, het
woordenboek De Vries als bron van studie, en hoogst aanbevelingswaardige lectuur voor leeraars en onderwijzers die veel
letterkundig en esthetisch genot zullen beleven aan dezelve,
ziedaar zoowat de schakels waaruit deze rede aaneengesmeed
werd. — K. De Flon deelt verder den tekst mede van een nieuw
ontdekt fragment van Maerlant's Spieghel Historiael.

— Februari 19o5.
Behelst de toespraak van den heer Segers aan de Academie
over het afstervan van den heer Edw. Van Even, en de lijkrede
door den heer Segers, insgelijks, als bestuurder der Kon. Vl.
Acad., bij de begrafenis van den heer Van Even uitgesproken.
— Voorts een brief van een Gentenaar aan de Kaap, A 0 1720,
medegedeeld door Dr. W. De Vreese.
Volkskunde, Ire -12e aflev.
Mej. C. C. Van de Graft deelt een en ander mede over het
gebruik, dat hier en daar in Noord-Nederland voortleeft, op of
tegen Palmzondag, de kinderen te beschenken met een « Palmpaasch », een zwaantje van brooddeeg met een palmtakje bestoken ; ook weleens een zwaantje met een sinaasappel erbij ; en
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dit alles op een stokje vastgezet opdat de kleinen daarmee straat
in, straat uit zouden kunnen optocht houden onder 't gezang van
traditioneele rijmpjes. Soms versiert een «krakeling» den palmpaasch. Verscheidene afbeeldingen verduidelijken dit opstel. —
A. De Cock deelt verder mede welke volksvoorstellingen en bij
hij opteekende over het kalveren. — Vervolg-gelovihdn
van « Spreekwoorden en zegswijzen afkomstig van oude gebruiken en volkszeden », en van « Spreekwoorden en zegswijzen
over de vrouwen, de liefde en het huwelijk », door denzelfden.
— Van Dr. Boekenoogen twee Sprookjes door hem te Leiden,
en in de Zaanstreek opgeteekend.
De Vlaamsche Kunstbode, Maart 19o5.
Afgewisselde inhoud. Eerst, van den hoofdredacteur, Jan
Bouchery, eene schets in proza : ((Een prettige vastenavonddag)) — Daarna een drietal sonnetten van Leo van Puyvelde;
ditmaal in De Vries-spelling. — Vervolg en slot van Niederer's
ontleding van Vondel's Palmedes. — M. Verkest deelt daarop
mede hoe de heer C. Huysmans, in de Revue de l'Univ. de
Bruxelles, betoogt dat Hasbania wil zeggen : de streek of gouw,
gelegen nabij en langs de boschrivier de kleine Geethe. — Een
uitgebreid uittreksel uit de toespraak van Mr. G. Segers, bij de
de aanvaarding van het ambt van Bestuurder der Kon. Vl. Acad.
en Mededeelingen vullen de rest van de aflevering.
Germania. April 19o5.
Zooals naar gewoonte artikelen in het Duitseh (die Stellung
der Niederlande zur Weltpolitik, door ?, om te betoonen dat
Holland steun dient te zoeken in een verbond met Duitschland;
Deutsch, die Weltsprache der Gelehrten, door Dr. Winterstein),
afgewisseld met artikelen in het Nederlandsch : Jef Hinderdael
een vertaling van Körner's zangspeiletje ((Vier jaar op Schild
r, en van J. Wasteels een paar bladzijden statistiek, ten-wacht
bewijzen welke slechte gevolgen het gebruik van het Fransch als
voertaal in de Vlaamsche school heeft.
De Banier. afl. 3.
L. Lambrechts heeft het hoog op met een veelbelovenden
toondichter uit Maeseyck, Arthur van Dooren. — Theodoor
Sevens bezingt den lof van het Vaderland : Cantateverzen
Triomf, o Vaderland!
Ontsnapt aan allerlei gevaren
Na driemaal vijf-en- twintig jaren
Nog vrij — nog schoon — nog groot,
Met schatten in uw schoot....
Triomf, o Vaderland!
Het slotkoeplet :
O Vaderland, o Vaderland,
Geprezen hoog en luid,
Wij doen het oude woord gestand,
Dat toch zoo heerlijk luidt
Eendracht baart macht.
O Vaderland, o Vaderland,
Ons dierbaar zonder maat,
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Aan u ons hart en onze hand,
Zoolang onze adem gaat!
Eendracht baart macht!
ende soete van ghelude... — Verdere inhoud : Eene meisjesgril
(J. D. Vits), Uitstervende dieren- en plantensoorten (De Muizer),
De Boterkorf (een lief versie, door L. Lambrechts).
-- April 19o5.
« Het dertiende Paaschei » eene vertelling door J. D. Vits.
E. H. J. Lenaerts geeft den aanvang van een gedicht « De
Val der Engelen ». — L. Lambrechts vestigt de aandacht op
Carl Smulders, leeraar aan 't Conservatorium te Luik.
De Groene Linde. Nr 2, Maart i9o5.
Dit tweede nummer van het jonge tijdschrift zal ongetwijfeld
menigeen overhalen tot inschrijven. De geestig opgemerkte
schets van Stijn Streuvele : Een nieuw hoedje, wordt voortgezet en besloten. — J. Varinck (is dat nu 'ne menschennaam?
Waarom dat liefhebberen met schuilnamen ook hier ?) beschrijft
levendig en kleurig een Anti-joden-meeting te Berlijn. -- Lambrecht Lambrechts, Joris Eeckhout, Aran Burfs, Felix Rutten,
Omer K. De Laey, Egide Stravius, beschenken ons met wel konie verzen, welkom omdat ze wezenlijk iets — ja, een paar
stukjes veel? te genieten geven. Van andere versjes, die ook opgenomen werden, zeggen we liever niets; zoo bleekjes... — Fr.
Van den Bossche met zijn vertelling van Johannes den boetgezant,
en Felix Rutten, met zijn Sprookje van den zoeker-naar-'t geluk,
hebben beiden 't nummer met degelijke genietbare prozabijdragen verrijkt. Ook in het beschrijvend stukje van M. Lacquet
steekt een belofte. — De schreeuwerige toon van Alf. de Roeper's oproep, en de groote-woorden-pronk van Aran Burfs, als
deze recenseert, steken wat af bij den overigen inhoud.
Ontwaking. Maart en April, Igo5.
Volgens M. J. C. Schermerhorn is het « eene absurditeit » te
denken dat de godsdienst kan sterven. « Neen, heerlijker zal hij
opbloeien dan hij ooit heeft gedaan, eindelijk zich toonend in z'n
volle glorieuse majesteit en wie ziet niet dat naderend is de tijd,
merkt niet, dat zich gaat baanbreken een hoogere levensopvatting?» 't Is echter het Socialisme dat schrijver als een godsdienst
voorstelt. — Georges Eekhout prijst Maxim Gorki's « overheerlijk genie » en « moreele voortreffelijkheid ». Willem Gyssels
heeft karamelleverzen geschreven « Voor Gorki » :
Wat deed ge dwingeland
Met Gorki in te muren
Dan 't volk, in woede ontbrand
Tot oproer aan te vuren,
Wij voelen dat ge beeft,
Wij menschen aller landen,
En zien het bloed dat kleeft
Op uwe vrome handen.
En zoo gaat het voort. --- Mr. J. W. Spin wil geen goed hooren
van de Hollandsche gestichten voor krankzinnigen, Menschen(,
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abatoirs a heet hij ze. — Nog een artikeltje van Jacques Mesnil
over de spoorwegstaking in Italië.
't Park's Maandschrift, i5 April 19o5.
Vervolg van J. H. J.'s a Eenige bladzijden over de kerke
geschiedenis van het aartsbisdom van Mechelen »• Hier-lijke
gaat het over het Seminarie in den Franschen tijd. — Uit een
brief van E. H. Maus blijkt hoe ellendig het in zake van godsdienst gesteld is te Desengano, in Brazilië.
Bijdrage tot de Geschiedenis bijzonder van aloude Hertogdom Brabant. Maart en April Igo5.
Naamlijst der pastoors van Machelen, Nosseghem, Obbrussel en Overijsche, medegedeeld door E. H. Goetschalckx. —
Vervolg van Fr. De Ridder's « Het Kapittel der St.-Germanus'
kerk te Thienen ». Hier gaat het over den koordeken, gehouden
« als pastoir van den Edeldom a. — Polyd. Daniëls deelt oor
mee over het klooster Mariendael te Diest. — E. H.-konde
Goetschalckx deelt een zestal Vlaamsche oorkonden mee, uit de
13e eeuw, van de vroegste in 't oude hertogdom Brabant.
Edg. de Marneffe deelt oorkonden mee voor de geschiedenis
van Kerkom bij Thienen. — E. Van der Mijnsbrugge drukt twee
oorkonden uit het begin der 18e eeuw, belangrijk voor de geschiedenis van den landbouw en van de belastingen in de streek
van Mechelen. — Vervolg van Edm. Geudens' « Plaatsbeschrijving der straten van Antwerpen en omtrek ». — Voorts oorkonden over Schooten en Merxem en over het Dominikanerklooster
te Brussel.
Durendal. Maart I9o5.
De Staat heeft het Movurment au Travail van Const. Meunier
niet doen oprichten op een onzer openbare plaatsen; nu is de
provincie Brabant van zin er dergelijk gedenkteeken te
plaatsen, maar laat het ontwerp van Meunier aan kant. Daarlegen is men opgekomen, en dat doet hier ook. E. H. H. Moeller.
— P. Lambotte geeft het slot van zijn artikel over wijlen den
beeldhouwer Jul. Dillens, en ontleedt kortbondig de bijzonderste
zijner werken. — Firmin Van den Bosch begroet met geestdrift
het verschijnen van H. Carton de Wiart's roman La Cité Ardente
die « rend le son d'une belle áme » en « atteste un écrivain de
race ». — Een schetske van Franz Hellens ; « Le miracle de
l'Ane ». — Arnold Goffin treedt de gissing bij van J. K. Huysmans als zou de « Florentine » uit het Staedel Museum te Frankfurt Guilia Farnese verbeelden. — Voorts de « Gazette des
Livres » door Firmin Van den Bosch en verzen door Jules Bois,
Hélène Canivet en Ern. de Laminne.
Revue Néo-Scolastique. Februari igo5.
Le Principe du déterminisme ». L. Noel. Tegenover de
vrijheid staan het fatalisme en het determinisme; het eerste stelsel schrijft onze daden toe aan eene onweerstaanbare maar in 't
wild handelende macht; later ontstond eene meer wetenschappelijke theorie, het determinisme dat onze handeling aan vaste
wetten onderwerpt die ze dan ook kan doen voorzien.
Van waar komt het huidige determinisme? Voor Descartes
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moet heel de wetenschap van één princiep afgeleid worden. geheel de wereld bestaat uit de beweging van mecanisch samen
stoffen. De mensch is toch nog vrij wanneer hij zijne-gestld
driften bedwingt en klaar de redenen zijner handeling inziet, al
zijn die redenen dan ook dwingend. Die strekking vindt men in
Spinoza. Bacon heeft de empiristische strekking der wijsbegeertebegonnen, welke met het Fransche rationalisme verbonden bij;
Hobbes tot de mechanische beschouwing der oorzaak leidt.
De xvine eeuw, en later Comte en Taine droomen van eene
systematisatie van al de feiten, waarin geene plaats.-voledig
meer voor de vrijheid zou zijn. Een gansch ander determinisme
komt voort van het geloof aan eene oorzaak in de wetenschap
bij Claude Bernard, Laplace. Taine, Stuart Mill, al kennen-pen,
wij zelfs niets dan noodzakelijke verbintenissen der verschijnsels.
Het vervolg dezer studie zal denkelijk meer eenheid in die
verschillende historische overzichten doen ontwaren. — « La
monnaie d'après St.-Thomas d'Aquin. Sa nature, ses fonctions,
sa productivité ». E. Van Roey. St-Thomas heeft het Aristotelisch begrip der munt ontwikkeld en het belang van den
stoffelijken aard van het geld voor liet economisch leven eener
natie vastgesteld.
Het geld is geen ware rijkdom, het is een nuttige zaak, daar
het als maat dient om de weerde der handelswaren te vergelijken.
Daartoe stelt het geen verband tusschen de waren en de weerde
der munt zelve, maar verbindt onderling de waren volgens eene
gegeven overeenkomst. Ook verliest het geld dit karakter van
munt wanneer het om zijne eigene weerde verhandeld wordt.
Het geld dient ten eerste als koopprijs en vermits het doordien verbruikt wordt mag men voor het leenen geene vergoeding
eischen; ten tweede kan het om zekere redenen tijdelijk toevertrouwd worden, en daar het dan enkel gebruikt wordt is eenti
vergoeding zoo wettig als een andere huurprijs. -- "La généraration de 1'Intelligence par 1'Un chez Plotin. » Abbé H. Guyot_
Tusschen het « pantheisme » en het « emanatisme » heeft Plotinus eene theorie die de scholastische leer der volkomene voort
voorbereidt. Deze zienswijze van den schrijver zal-brengi
wellicht door iedereen niet aangenomen worden. — « Discussion
sur certaines théories cosmologiques. » D. Nys. Schrijver verdedigt zijne gedachten nopens de « deelbaarheid der wezensvormen)) tegen de heeren Elie Blanc en Charousset, en zet de
manier, uiteen waarop volgens hem de onderstellingen der moderne scheikunde moet verstaan worden. — « L'utilisation du
positivisme. » Edgar Janssens De schrijver die vroeger reeds•
in gedachtentwist met Mr. Brunetière verkeerd heeft, bespreekt
het eerste boekdeel van Brunetière's apologetisch werk dat onder
voormelden titel verschenen is Brunetière zoekt in de wijsbegeerte van Comte wapenen tegen het individucele subjectivisme
en het overdreven belang der positieve wetenschap, de twee
kwalen die volgens Brunetière onzen tijd van den godsdienst
verwijderd houden. E. Janssens merkt op dat Brunetière aanComte gedachten toeschrijft die van hem niet komen, en te veel.
aan het « relativisme » toegeeft om echte bewijzen van Godes.
bestaan te kunnen opbouwen. — « Les récentes publications sur
1'histoire du Moyen-Age ». M. De Wulf. Overzicht van de laatst
verschenen werken over voormeld onderwerp. — In den «Mouve-
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ment Sociologique » geeft M. Damoiseaux eene levensschets van
H. Michel, een van de steeds minder talrijke verdedigers van het
Individualisme.
De Gids. April 19o5
Eene lezenswaarde studie door Dr. H. R. Oort over « P. A.
de Génestet naar zijne verzen en brieven» ... het is bekend
genoeg, dat vele kunstrichters en dichters niet meer van hem
willen weten, hem afgedaan en zijn verzen slecht vinden; niet
omdat hij enkele of vele kreupele verzen gemaakt heeft vol
stopwoordjes en onjuistheden — dat erkent iedereen — maar
omdat hij in zijn geheel onwaar en geen kunstenaar zou zijn ...
Ik wil geenszins te kort doen aan het vaak ernstig zoeken, het
moedig baan breken en het kunst-heel-hoog-houden van de
dichters en schrijvers onzer dagen, maar terwijl wij dat bewonderen treft ons, dat zij bijna allen missen wat De Génestet zoo
sterk heeft : stralende blijheid en humor ». -- a Een eenzame »
schetske door Louis Carbin. — J. Vurtheim zegt veel goed
over J. Van Leeuwens werk « De Boogschutter en de Weefster.
Opmerkingen over de Odyssee, een onderzoek naar de OdysseeSage. « Getracht heeft hij aan te toonen dat de onwaarheid der
voorstelling voortspruit, deels uit eene samenkoppeling van
geheel verschillende Sagenmotieven tot één geheel, deels uit
het gebruik maken van oude niet meer begrepen Sagen door
een jong dichter. De door ontleding verkregen enkelvoudige
bestanddeelen heeft hij vervolgens gepoogd zoo te ordenen, als
zij hem toegeleken een redelijk-poëtisch geheel te vormen, dat
zich aansluit bij van elders bekende religieuse voorstellingen
der Ouden ». — Verzen door Dr. P. C. Boutens en Helene
Lapidoth Swarth. — Een belangrijk artikel door Dr. Herman
ten Kate over Jujutsu, de «Zachte Kunst» d. w. z. overwinnen
in het gevecht door toegeven, zegevieren door buigzaamheid,
hetgeen de Engelschen door sleight of body verklaren. Bijzonder
in Japan wordt het Jujutsu aangeleerd. Nu ontvangt ook de
politie van New-York er onderricht in.
B. J. H. Ovink klaagt over de eindexamens aan de gymnasiën
die al te licht ontwaarden in droge schoolvosserij o. « Het heele
eindexamen, zooals het nu afgenomen wordt, is een onding. »
De Hollandsche Revue. 25 Maart rgo5.
Vooraan een schoon portret van Dr. Joh. Dyserinck, den
biograaf en bibliograaf van Nicolas Beets, Rembrandt, Betje
Wolf en Aagje Deken. — Onder de rubriek « Wereldgeschiedenis » gaat het over Rusland en over de bewapeningen in de
verschillende landen. -- Onder de rubriek « Belangrijke Onder
werpen» worden afdrukken meegedeeld van prentbriefkaarten
door de Japanners onder de Russen verspreid om te laten zien
hoe goed de Russische krijgsgevangenen het in Japan hebben.
Waarlijk aardig ! 't Is nu te weten of het in werkelijkheid alzoo
schoon is. — Uit het weekblad Timotheus is een relaas overgenomen van Mej. H. S. S. Kuyper, de dochter van Minister
Kuyper, over een bezoek aan het Kremlin te Moscou. Hier ook
nog, overgenomen uit « Het Huis » van Februari 1. 1. eenige
lezenswaardige beschouwingen met afbeeldingen over oude
schouwen. — De karakterschets is gewijd aan e Johanna Bree-
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voort », eene dienstbode wier boeken veel opgang maken. —
Als boek van de maand : « Stichtelijke verzen », van Jan

Luyken.

Op de Hoogte, Maart 19o5.
Over de Maand die heenging: « de Simplon doorboord »
met de portretten van de voormannen der onderneming; de
Russische toestanden; portretten van Lewis Wallace, schrijver
van « Ben-Hur », de ((Vorst van Indië » enz., van den duitschen
dichter Otto Erich Hartleben, den gekenden schilder Adolf
Menzel, alle drie in Februari 1. 1. gestorven. — Eenige wetens
Kina », 't geneesmiddel tegen koorts,-wardighenov«D
haar gebruik, geschiedenis, cultuur en handel. — Slot van de
losse bladen uit het dagboek van Maurits Wagenvoort over
« Smyrna en zijn Hollandsche Kolonie ». — « Bedeljochie een
schetske door Daan van der Zee. — Voorts over Muziek en
Tooneel, het overzicht van tijdschriften door Is. Querido.
Taal cn Letteren. t5 Sept. r9o5.
J. Koopmans heeft het over Kinker's «God en Vrijheid »,
dat zich verstaat « wanneer men eenmaal 's dichters begrippen,
zij 't dan ook oppervlakkig kent, als een lyriese «ontboezeming »
van een groot klankgehalte, en getuigende van z'n meesterschap
in de edele kunst, waarvan hij 't wezen van zo nabij heeft gevoeld ». — Dr C. G. N. de Vooys gaat voort met zijne lezenswaarde « Opmerkingen over Nederlandse Versbouw ». Hier
behandelt hij de rederijkers en de wordende renaissance.
We moeten onze schoolmannen nog eens wijzen op 't vervolg
van Dr. Buitenrust Hettema's studie : « De oude en nieuwe
methode van taalstudie ». ((Zo is 't ook nog altijd : hij kent zijn
taal niet! als iemand spel - fouten maakt of fouten tegen het
geslacht, zooals taalkunstenaars dat gedekreteerd hebben : of
tegen de syntaxis zooals die nu eenmaal in de grammatica
staat; of zelfs tegen de interpunctie !
Alsof niet een goed stuk, flink gestileerd maar met spelfouten (zooals de meeste stukken van onze beste schrijvers)
goed blijft; en een lor, waar zelfs een examinator geen spelfoutje in ontdekken kon, een lor blijft. » Hoeveel meer nog is
dat waar in ons Belgisch onderwijs, waar op 't taalgevoel
eigenlijk weinig gelet wordt.
Noord en Zuid. Maart 19o5.
Het beste van deze aflevering is wel het artikel over
Johanna van Woude, den 2o" November 1. 1. overleden en die
eens als schrijfster van 't Hollandsche binnenhuis en als hoofd
Lelie » zulken opgang maakte.-opstelrvand«H che
Taco de Beer bespreekt zeer waardeerend het werk van Dr.
Stoet Verklaring van Nederlandsche Spreekwoorden en ge
zegden, «een werk waarvan zij, die met ernst de Nederlandsche
taal beoefenen, buitengewoon veel nut hebben ». -- Te lezen
het artikeltje van A. W. Steliwagen over Nieuwe Woorden.
Stemmen onzer Eeuw. 25 Februari Igo5. ie Jaarg., n. 8.
Nog een antwoord van pater Nieuwbarn aan W. Van Gooi
over ( Kunstnaaldwerk op Kerkelijke Paramenten en de Neder
Industrie ». — U Uit een vacant district » (J. Janssens).-landsche
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— Eene verhandeling over « Coers Liederkoor » door Ant. Averkamp. — Twee flauwig -goede gedichten van F. Rutten. - ((Uit
Oude Papieren. Brieven van Mr. Jacob van Lennep » (J. F. M.
Sterck). — Vervolg van Alph. Laudy's interessante verhandeling
over dichter Detlev von Liliencron.— Voorts gemengde artikels :
er bijzonder in op te snerken het opstel over 't koffiewijvig ge
zulke klein -twisuchenparLbk-DKleVioa;
onverdraagzaamheid is van kwalijk allooi!
-zielg
— 4 Meert, re jrg. nr 9,
Van P. Hyacinth Hermans « Een nieuw Geschrift van Jhr.
Mr. Victor De Stuers ». — Nog eens : Kunstnaaldwerk enz.
door W. Van Gool. — Een aardig gedichtje van R. De Clercq:
« De K_ernhond » en een ander, veel minder, van Fr. Martialis
Vreeswyk O. P. M. — « Uit Oude Papieren: de geheime brief
van W. Bilderdijk. » — Nog over « Lorenzo Perosi » van Ant.
Averkamp. — « Vrouwen gevangenbewaarsters » (Melati van
Java). — Allerlei.
it Meert, ie jrg. nr io
Eene zaakrijke beschouwing over « Populaire geschriften »
(A. H. M. J. Van Rooy). — Pater Nieuwbarn deelt in « Eene
Utopie? » eenige zienswijze mede over kerkelijke Paramentiek.
Twee gedichtjes van R. De Clercq en F. Rutten. — «Zaanlandsche houten huisjes » (Th. Molkenboer). — « Uit Oude Papieren:
Brie'-en van de Genestet. » — 't Vervolg van Ant. Averkamp's
artikel over « Lorenzo Perozi ». « Coers liederkoor '. ---- 't Slot
der studie van Alph. L. over Detlev von Liliencron. — Varia.

i8 Meert, Ie jrg. n= ir.
« Kritiek en Waardeering » van Alph. Laudy; zeker ce schreven onder beïnvloeding der katholiek -hollandsche litteraire
keukentwisten Linnebank-De Klerck-Viola : « Meer dan aan
Litteratoren hebben wij behoefte aan karakters ! » - - Geen
Utopie» (W. Van Gool). — Drij gedichten van F. Rutten en S.
L Braun O. P. — « Uit Oude Papieren: Brieven van de Génestet. » — ((Manual Garcia » (Ant. Averkamp'. — J. van Well S.J.
behandelt « Erwachen » van Hedwig Drausfeld. — Een korte
levenschets van Albr. Rodenbach door Paul J. Reymer. — Ver
allerlei gemengde artiekels.
-der
— 25 Meert, re jrg. nr ra.
Van Victor de Stuers eene korte levensschets van architect
Dr. P. J. H. Cuypers (met portret). — In «Geniaal Schelden))
stelt J. Jansen eenig hoonschrift tegenovereen der koninklijke
prozateurs L. Van Deyssel en Van Eeden. — Verzen van De
Clercq en F. Rutten. — ((Uit Oude Papieren : Brieven van de
Génestet ». - (J. F. M. Sterck). Dertig jaren muziek in Holland
(Ant. Averkamp). In ((Van Dichters en Schrijvers « 't vervolg
en slot der studie door J. van Well S. J. over « Erwachen» van
Hedwig Brausfeld. — « De eerste geleerde Christen vrouw »
(de heilige Paula) door Melati van Java. -- Voorts verschillig

gemengd nieuws.
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Das Litterarische Echo. i Januari 19o5
Rudolf Klein in « Das Werden der Geschichte» tracht de
evolutie-begrippen over beschaving overeen te brengen met den
geijkten « kringloop)) der geschiedenis. Hij beweert, maar
bewijst niet, dat de Germanen de leiding hebben over 't hooger
leven van de menschheid, gelijk de Grieken die vroeger hadden.
— « Englische Bücher » door Max Meyerfeld brengt veel lof aan
Swinburne's laatsten dichtbundel : «A Channel Passage and
other Poems »; maar 't omgekeerde aan « Hardy's » drama: «The
Dynasts ». — Hans Benzmann beveelt drie pas verschenen
balladen-boeken ter lezing : « Deutscher Balladenborn, Deutsches Balladenbuch, en Deutsche Balladen ». — Leo Greiner
zegt zijn meening over eenige « Neue Novellen ». — « Die
Zerlesenen » door Otto von Leixner drijft geestig den spot met
de vormen der moderne boek-reclame, die ten slotte neerkomen
op de gewetensplicht: « Dat moet ieder ontwikkeld mensch
lezen ». Als men handelen wil naar dien raad, is men gek
gelezen, vooraleer een tiende van de taak is volbracht. — Als
Echo des Auslandes» een Fransche brief, met veel over
Sainte-Beuve, een Hollandsche en een Italiaansche.
— 1 5n J an .

« Alfred Klaar » maakt zich lustig over de machtspreukenwoede, zoo heerschend op onze dagen, en te leggen op last van
onze zucht naar oorspronkelijk-schijnen. Zoo heeft ieder thans
den mond vol van 't woord : tendenz, en hoevelen zijn er die
weten wat het woordje beduidt? Door de kunstwerken heen van
vroeger en later tijd gaat Klaar naar de beteekenis op zoek ; hij
stelt vast dat die beteekenis lang niet altijd dezelfde bleef, en
een juiste omschrijving vindt hij niet. Misschien brengt het
vervolg in 't a. s. nummer iets meer afdoende. — Zeer onder
schrijft Harry Maync over de vriendschapsbetrek--houden
kingen tusschen de drie romanciers Storm, Keller en Meyer. —
Max Sydow verheugt zich over de ijverige «Wieland-forschung »
heden ten dage. — In « Leute aus dem Odenwald 0> spreekt
Robert Jaffé roet lof over « Hertha Ruland » roman door
Alexander Ruths, en met geestdrift over Karrillon's roman
« Michael Hely ». — Eenige gedachten over sociale geschiedenis in verband met literatuur vanwege Ernst Kreowski.
naar aanleiding van 't laatste werk van « Kropotkin », den
Darwin's gezinden. — Een zeldzaam schoone brok uit den
boven besproken roman van Karrillon ((Michael Hely ».
Ste Beuve's naam weerklinkt nog immer in «Echo der Zei
brieven uit Engeland, Amerika,-tunge».—Biladsch
Zweden (lezenswaarde Nobelprijs-meedeelingen), West-Zwitserland, Rumenië. — Verder, tooneelnieuws en korte besprekingen.
— i Februari rgo5,
Alfr. Klaar besluit zijn beschouwingen over « das Schlagwort
Tendenz » en in plaats van zich af te sloven op een juiste bepaling, vergenoegt hij zich met te zeggen dat alle kunst een zeker
tendenz heeft : ze wil leeren, ze wil behagen, ze wil 's menschen
leven verbeteren, veredelen, of eenvoudig de hooge genietingen
geven van 't schoone, 't geen Schiller beduidde met zijn « para
ziet : het artikel brengt-toxeZwckmisghne».M
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geen splinternieuwe ontdekking. — « Herbert Eulenberg » is
volgens Ludwig Coellen een dramadichter van buitengewone
kracht, die zelfstandigheid genoeg heeft om zijn romantischen
aanleg uit te werken, terwijl alles rondom hem aan realisme
doet. Zijn leste is zijn beste : « Kassandra»; dit is kunst gelijk
Shakespeare er gaf. — In « Litteratur aus Tirol » haalt Alois
Brandl o. a. twee schrijvers te voorschijn die het ten volle verdienen : Pichler en Karl Wolf. — Paul Legband handelt in
« Köningsdramen » over 5 tooneelstukken,waaruit het koningdom

maar kaaltjes voor den dag komt.— «Kleine Geschichten » geven het oordeel van Max Hochdorf over de nieuwste novellen;
gunstig o. a. over 't geen Seeliger, Withalmen Raunau brachten.
— Echo uit de dagbladen en tijdschriften.— Een Fransche brief
(Sainte Beuve), een Russische (Gorki en Naidenow), een Italiaansche en een Noorweegsche (lezenswaards over Heiberg.
den grooten saritieker). — ((Echo der Biihnen » en kort boe
;

-keniuws.
— 15en

Februari.

Wolfgang Kirchbach brengt breede gedachten te berde
over « Litteraturgeschichte », die voortaan niet meer zijn mag
een verzameling lezensberichten van schrijvers en korte inhouden van werken, met eenige gemeenplaatsen daarbij over schoon
en onschoon; maar een doordringen in den geest van de tijden,
die 't hoogste wat ze dachten en voelden in hun letterkundige
kunstwerken hebben neergelegd. — Karl Berger weet niet veel
goeds te zeggen van de « Frauen-romane » die hij beoordeelt;
hij doet echter zijn best om een gunstige nota te geven aan Mev.
Schulze-Smidt, E. v. Nesselroth en speciaal aan Liesbeth Dill
met haar « Oberleutnant Grote ». — Uit « Herman Bahr and das
Tragische» van Richard Schankal, komt Bahr te voorschijn als
een wonder van een dagbladschrijver. Maar ten slotte toch
altijd een dagbladschrijver. — Rudolf Krausz deelt uit vijf boeken over « Mörike » het meeste nieuws mee. — Een lovende blad
gewijd aan « Wilhelm Weigands Ly--zijdevanHsBm
rik ». -- Echo's uit bladen en tijdschriften en theaters. — Brieven
uit Engeland, Amerika, Zweden (iets over Link), België. — Beknopte verslagen over nieuw verschenen boeken.
— in

Maart.

((Die moderne französische Lyrik », is een uiterst zaakrijk
overzicht van wat er in Frankrijk zijn hart heeft uitgezongen
binnen de jaren i88o-i9oo. Anna Brunneman spreekt met kennis van zaken haar oordeel uit over Verlaine, Mallarmé, de
Régnier, Jean i/foréas, Maeterlinck, Rodenbach, Verhaeren,
Gregh, Jammes enz. — De hoop a Kleistschriften » is weeral
vermeerderd : Georg Minde -Ponet stipt zeven versche boeken
aan. — Albert Geiger brengt ons in kennis met een reeks
« Jugendromans » waarvan « Morgendkmmerung », door Victor
Wall in 't geheugen mag blijven. — « Ein Nieder-Deutscher Dramatiker » die verdient in 't oog te worden gehouden is
«Fritz Stavenhagen ». «Jurgen Piepers» en « der Lotze» zijn
lang geen gewone stukken; Wilhelm Poeck belooft meer
daarover bij een aanstaande opvoering. — In de «Lustige

Soo
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Bucher » van Otto Weber, van Schartenmager, van Schdnthaus,
van Danthendey, enz. heeft Georg Hermann niet veel plezierigs
gevonden. — Van Theodor Fontane een lang gedicht «Auf der
Treppe von Sanssouci ». — « Tschandala-Lieder» van Ludwich
Scharf bevatten veel schoons. — Dagbladen- en tijdschriften.
echo's. -- Een Fransche brief (Baudelaire, enz.), een Italiaansche (Carducci) en een Tsechsche. — Boekennieuws.

~

NOORD - NEDERLANDSCHE WERKEN

~

Nieuw verschenen Boeken (i).
Esser (B. J.), Zending en polygamie. De gedragslijn -der
christelijke zending ten opzichte der veelwijverij historisch toegelicht. Baarn, Hollandia-drukkerij. (6 en igi). gr. 8°. f 2.Koran (De) voorafgegaan door het leven van Mahomed,
eene inleiding omtrent de godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz. Met ophelderende aanmerkingen en historische
aanteekeningen van M. Kasimirski, L. Uhlmann, G. Well en
R. Sale. Uitgeg. onder toezicht van S. Keyzer. 3e druk, waaraan
is toegevoegd een kort overzicht van de geschiedenis der
Turken, voornamelijk in hunne verhouding tot het overige
Europa, door N. Japikse. Met 3 in kleuren gedrukte kaartjes.
Rott., D. Bolle. (r4 en 739). post 8e. geb. f 5.75.
Westerbeek van Eerten BJz. (J. J.), Anabaptisme en calvinisme. Tafereelen uit de vaderlandsche kerkgeschiedenis der
16e eeuw, 1531-1568. Kampen, J. H. Kok. (4 en 260). gr. 8°.
f r.5o ; geb. f 1.90.
Hertling (G. Frhr. von), Natuurrecht en sociale politiek.
Met een inleidend woord van W. H. Nolens. 's-Hertogenb.,
Maatschappij de Katholieke Illustratie. (4 en r3 ). post 8°. fo.go.
Lombroso (Cesare), Boeven-literatuur. Bewerkt voor Ne
-derlanoA.RStsMe34knig.Amst,
C. Daniels. (8 en 272). post 8°. f r.5o.
Snijder van Wissenkerke (F. W. J. G.), De drankwet 1904
toegelicht uit hare geschiedenis en uit de administratieve en
rechterlijke beslissingen. 4e, herz. druk van « De drankwet »,
uitgeg. met machtiging van Z. E. den Minister van justitie.
Gouda, G. B. van Goor Zonen (8 en 3r6). gr. 8°. f 2.50 ; geb.
2.90.
Vries (W. P. de), Hypotheekbanken. Handboek ten dienste
van Hypotheekbanken, hypotheeknemers, pandbriefhouders,
etc. etc. Rott., Willemsen & Co. (34 en 126). br. 12°. f r.Content—Duitz (Ch.), Practische handleiding voor het naaien
en knippen van dames- en kinderkleeding, volgens Weener
coupe. 2e, verb. druk. Leiden, A. W. Sijthoff. (8 en 63, m. fig.).
fol. f i.go ; voor de inteekenaren op ((de Gracieuse n f 0.90.
Poppel (G. van), Modern handelsduitsch. Handboek voor
practijk en studie. Afl. z. Rott., G. Delwel. (i - 32). post 8°.
Comp). in 25 afl. af o.32 5 .

f

(i) Deze lijst dient niet tot aanbeveling. Wij nemen er alle werken
onze lezers van belang kunnen zijn. f i = 2.10 fr.

in op die voor

Wittop Koning (Martine), Berekende volksmaaltijden. Almelo, W. Hilarius Wzn. (8 en 128, met i tab.). post 80. f o.6o ;
geb. f 0.90.
Bogaardt (W. H.), Bijdragen tot de kennis van de oeconomische en sociale toestanden in Nederlandsch-Indië. Haarlem,
H. G. van Alfen. (8 en 222). gr. 8°.f 1.25.
vries (Hugo de), Naar Californië. Reisherinneringen. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. (8 en 438, m. afb. en 3o
pltn.) gr. 8°f S.go ; geb. f 6.So.
Holleman (A. F.), Over de beteekenis der physisch-chemische methoden voor de organische chemie. Rede, uitgesproken
bij de aanvaarding van hetnhoogleeraarsambt aan de universiteit
te Amsterdam, op 27 Febivari zgo5. Gron., J. B. Wolters. (3o).
gr, 8°.f 0.75.
Meijer (H. A. J.), Beknopt leerboek der anorganische
chemie. Vel z-7. Gron. P. Noordhoff. (1--112, m. fig.). gr. 80.
pro compl. f 2. —.
Bruin (J. de) en Cornelia de Lange, De voeding van het
kind in het eerste levensjaar. Amst., Scheltema en Holkema's
Boekhandel. (io en 318 m. 45 fig.) gr. 80 f5.—; geb. f 6.—.
Ravoth (F.), De onderlijfsbreuken, hare oorzaken, gevolgen
en behandeling. Met 28 afbeeldingen. 2e druk. Amst., A. van
Klaveren. (2 en 172). post 8°. f o.9o.
Rinkes Borger (J.), Over koemelk als voedsel. (Bekroond
antwoord op eene prijsvraag, uitgeschreven door de Noord
Kruis '). Haarlem, De-Holandschevrig«tW
Erven F. Bohn. (4o). gr. 8°. f 0.20.
Tuberculose. Uitgegeven door het bestuur van het Neder
Centraal comité tot bestrijding der tuberculose. Red. :-landsch
P. J. H. Roëll en J. A. Wijnhoff. NI i. [Zwolle, de Erven J. J.
Tiji]. (42 en 2). post 80. (Niet in den handel. Wordt gratis gezonden aan de leden van het Ned. Comité t. bestrijding der
tuberculose. Contributie f r.— per jaar).
Teekeningen van oude meesters der Vlaamsche school der
14e, 15e en 16e eeuw. ie série Afl. r. Haarlem, H. Kleinmann &
Co. (Pit. r -8) fol. Per afl. f 2.50.
Aristophanis Ecclesiazusae. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen J. f. Lugd. Batay., A. W. Sijthoff.
(4, 22 en 16o). gr. 8°.f 2.90.
Valk (J. van der), Oefeningen voor de syntaxis en het stellen
in de Latijnsche taal. ie deeltje. Rott., J. M. Bredée. (77) post
8°. f o.go.
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CONSTANCE TEICHMANN iF t f_ 1E *,
*c lc lc # i^ t i£ EN PETER BENOIT
« Ik heb u over Benige dagen een woord gezegd, dat maar
half waar is : 't is dat Benoit de Belgische Berlioz is. Ik moet
mij verklaren. Ziehier onder welk opzicht hij gelijkt aan den
Franschen toondichter : zijn gedacht of gevoel vertolkt hij eerder
stoffelijk dan muzikaal, dat wil zeggen meer door sonoriteiten
dan door gedachten. »
Dit oordeel over den stichter onzer Vlaamsche muziek -

school komt voor in een brief van Etienne Soubre aan
Constance Teichmann, in Mei 1864 (1).
(i) « ... L'autre jour je vous ai dit un mot qui n'est juste
qu'en partie. C'est que Benoit est le Berlioz belge. Je dois
m'expliquer. Voici donc sous quel rapport it ressemble au compositeur francais, c'est que sa pensée on son sentiment se traduit
plus matériellement que musicalement, c'est à dire avec des so-

norités plus qu'avec des pensées. Ainsi ses ouvrages vus au
piano ne peuvent nous émouvoir, it faut des voix nombreuses,
un grand orchestre, harpe, orgue, enfin toutes les ressources de
l'instrumentation, du mofns dans son requiem. Son morceau a
impressionné, mais là vraiment ce n'est pas de la musique pure,
i1 y a peu et presque pas de travail,ce sont des accords parfaits se
succédant par progressions qui sont fort souvent les mêmes.
Ainsi it passe fréquemment ou répête la même phrase en montant d'une tierce mineure, d'ut en mi b., de mi b. en sol b., de
sol b. en la majeur et ceci devient un peu fatigtiant à entendre.
Cet effet, bon une fois, devient monotone et un peu puéril.
Comme eest un garcon courageux et sincerement personnel, je désire cependant lui rendre service. Je vais m'occuper de monter
son concert ici. — Je tácherai de lui procurer quelques joies pour
le consoler par avance des déceptions qui l'attendent dans la vie,
s'il n'y prend garde, et comment pourrait-il se mettre en garde, it
n'a que des flatteurs qui le grisent et sa tête n'est pas forte. Au demeurant c'est un brave garcon qui peut inspirer de la sympathie.»
33
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Van zijnen kant zegde Verhuist in zijn Hollandsch
Fransch: « Je n'aime pas ce Monsieur avec ses symboles ».
De twee muzikanten, die het meeste gezag hadden in
Constance's oogen, waren dus Peter Benoit niet gunstig.
Nochtans gaan wij zien dat zijn invloed als alleenheerschend
werd op haar gemoed. Is het te verwonderen? — Tot hiertoe
had zij veel virtuozen gekend, veel muziek van groote meesters gehoord, maar zij had niet onder de toovermacht gestaan
van eene sterke persoonlijkheid, en — welke gebreken men
Benoit ook verwijten moge — dit was hij voorzeker. De
stichter en baanbreker zat reeds in den stoeren en doch
rillen jongen Vlaming, die uit Parijs, uit de Bouffes pari
naar zijn vaderland terugkwam.
-sien,
Het was in 1864. Wederom werden in de Goede Week
Haydns ((Zeven Woorden » uitgevoerd, in de zalen van
het familie-huis op den Oever ditmaal. En wederom was
M. Fischer uit Brussel gekomen; 't was hij die Peter Benoit
medebracht. Heugelijke gebeurtenis! waar zulke gewichtige
gevolgen moesten uit vloeien én voor den artist én voor
onze stad. De dagboeken, mijner moeder geven de volgende
bijzonderheden over dit voorval :
« Zaterdag vóór Paschen, 26 Meert.
Verleden Dijnsdag (22 Maart) hebben wij de jaarlijksche
uitvoering van gewijde muziek gehad.... Op de herhaling van
's morgens waren talrijke priesters aanwezig... De stem van
Constance heeft de zelfde frischheid als over tien jaar.... M. Fischer was ten tien uren aangekomen... in gezelschap van den
toondichter Pierre Benoit, waar wij allen mee ingenomen zijn.
—'t Is een man van dertig jaar, geboren te Harelbeke (waar hij
onzen armen onkel Paul, voor wien hij buitengewone genegen
heid toont, intiem kende) (i). 't Is een geleerde, geestige artist,
sprekende op zijn Vlaamsch, maar in zijne conversatie echt
(i) Mijn groot-oom, M. Paul Belpaire (t 18 December 1863),
geneesheer en burgemeester van Harelbeke, een zeer geleerd
en oorspronkelijk man, was een der eerste beschermers van
Peter Benoit. Hij liet hem muzieklessen nemen met zijne eenige
dochter,doch het boerken liet spoedig het jufvrouwken achteruit.
— Toen ik tijdens Benoit's laatste ziekte in zijne woning zijne
tachtigjarige tante uit Harelbeke trof, verwarde deze nog in hare
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Fransche zetten mengend.... Voor wij naar buiten gingen, toon
wij hem het beroemd karton van Kaulbach, dat in 't mu--den
seum was uitgesteld, alsook de in opbouw zijnde zaal der
Harmonie.
Wegens mijn maagschap met Nonkel Paul zeker, scheen
Benoit mij bijzonder toegenegen en koutte met mij meer dan met
de anderen. 't Is waar ook dat ik hem misschien grooten dienst
heb bewezen. Hij heeft een groot verlangen om zijne Mis en zijn
te Deun te laten uitvoeren, bijzonder in Antwerpen. Ik heb hein
daarin willen behulpzaam zijn door hem voor te stellen aan
M. Vercken en andere menschen, die hem kunnen van nut zijn.»
Dat was dus het begin van het vriendelijk en aangenaam verkeer dat Benoit jaren lang in de familie genoot en
van de ontelbare weldaden die hij Mej. Teichmann te danken had. Want van af die eerste ontmoeting was de uitvoering der Quadrilogie in Antwerpen besloten. De dames Teichmann waren nooit gewoon veel gras over hunne ontwerpen
te laten groeien en op Zondag 24 April 186+ reeds, mocht
de Antwerpsche bevolking voor den eersten keer Benoit's
meesterlijke gewrochten toejuichen. Doch hier weeral moet
ik het woord aan mijne moeder overlaten
« Woensdag 27 April 1884..
Gauw, gauw! dat ik het overgroot succes vertelle dat wij
Zondag behaald hebben met Benoit's werken uitte voeren! Dat
succes is ongehoord geweest, algemeen, zonder ééne tegenkanting. Iedereen scheen samen te spannen om de Damen van
Liefdadigheid ter hulp te komen. Het Bestuur had de Beurs in
de Cité ter onzer beschikking gesteld, (x) en door -een onverhoopt geluk was deze heel goed voor de acoustiek. De kleine
M. d'Hane, volksvertegenwoordiger en schepen, had voor
stadsrekening het optimmeren van de estrade verkregen ;
M. Dens, de bouwmeester, beijverde zich om deze op te richten.
Eene overgroote menigte, benieuwd om eene muziek te hooren
waar veel over gesproken werd, was Zondag om twaalf uren
droefheid den naam van « Menherre Belpaire u, uit verre herinnering, met dien van Dr Verriest, dien men verwachtend was.
(i) Na den grooten brand van de Beurs, in 1858, werd deze
tijdelijk in de Cité gehouden, in de groote zaal die nu tot markt
dient.
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samengestroomd, wat ons eene omhaling opbracht van 2600 frs.
De muzikanten van Brussel (i) zijn om 4 uren vertrokken,
loftuitend over de damen van Antwerpen, eerste stad waar de
Quadrilogie met vrouwenstemmen werd uitgevoerd. — En welke
uitvoering daarbij ! Schitterend, meeslepend, aller bewondering
wegdragend. —
Papa was er ook aanwezig en werd bekoord, getroffen door
deze grootsche muziek. — Ook, toen hij op 't einde in de zaal
daalde en Benoit wederzag, omhelsde hij hem met ware aandoening en deze aandoening, volgens het zeggen van den toondichter, was zijn schoonste triomf. — Den heelen dag door,
herhaalde Benoit : ((Wat mij betreft, de tranen van M. den Gouverneur zijn mijn schoonste triomf ! »
Wij, vrouwen van de familie, wij werden met lof overladen.
Constance heeft als een engel gezongen; en het schijnt dat
's avonds, op het theater te Brussel, men over haar niet zwijgen
kon. — Kortom, onze wat stoute onderneming is ten volle
gelukt, dank aan de medewerking die wij altijd bij iedereen
treffen in onze goede stad Antwerpen. — Wel is waar hadden
wij geen moeite gespaard en alle stappen persoonlijk aangewend, niets overlatend aan toeval. Maandag nog hebben Marie
en ik een aantal dankbezoeken gebracht, onder andere op het
stadhuis waar de heeren Cogels en d'Hane ons ontvingen met
een hoop complimenten en bedankingen over de moeite die wij
ons getroosten.
Vandaag, eindelijk, zijn wij uit onzen last en verheugd eens
te meer getoond te hebben dat de Teichmanns nog altijd werkzaam zijn voor den luister hunner geboortestad. » ( 2)
Zooals gewoonte is Constance veel minder uitbundig
in hare opteekeningen :
« Maandag 25 April.
Mijn dierbare en eenige Vriend, ik schrijf U vandaag
ofschoon ik U dezen morgen niet ontving. Wat is het lang
geleden dat ik met U niet meer kon kouten!
(i) Het orkest.
De afdanking van haar hoofd als gouverneur had de
familie moeilijk kunnen kroppen, uitgenomen mijn grootvader
die zich in zijne hooge jaren zeer goed in wat rust schikte. De
tijden waren ook woelig: men zal bemerken dat de meeting-regeering dan in haar eersten bloei was.
(2)
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Ik ben heden half dood van vermoeienis, maar ken groote
vreugd. Dank zij uwe goedheid, geliefde Meester, is alles gelukt : waarlijk volmaakte uitvoering, ongelooflijke volkstoeloop,
2500 franks in de omhaling. Ik ook heb goed gezongen; dat
groot publiek samengesteld uit zoo verschillende personen bracht
mij in eene soort van bedwelming, van vreemde begeestering. Ik
zag boven aan de gaanderij mijn welbeminden vader, mijne
moeder.... Ik was diep aangedaan. Die goede Benoit oogstte een
waren triomf : volgens hij beweert, moest hij zich inhouden om
mij na het concert niet te omhelzen. Voor geheel israël ware dit
niet gevaarlijk geweest, meen ik. Gelijk alle andere verstandige
lieden, aanziet hij mij niet als eene vrouw, maar als een broeder.
Ik ook heb voor dien braven jongen eene oprechte genegenheid.
Marie heeft een goed gedacht : zij wil hem met ons naar Aken
doen gaan. Wij zullen hem in kennis brengen met Verhulst et
Reliqua. A propos, ik heb mijnen vriend Verhulst geschreven en
noodigde hem ook uit voor gisteren. Ik kreeg geen antwoord:
ik zou nochtans van hem iets willen vernemen. »
Dat Verhulst niet veel sympathie voor Benoit voelde,
weten wij al. Hij, die heel ern al Schumann tot richtsnoer
nam, verweet Benoit een Wagnersche strekking.
Als persoonlijke herinnering uit die eerste uitvoering,
moet ik bijvoegen dat ik, ook in de gaanderij boven gezeten,
nevens mijn oom, M. Jules Strens, toen reeds ziek (i), hem
hoorde zeggen : « Wat ik het meest bewonder, is de stem
van Constance. » En inderdaad Benoit's muziek — zijne
godsdienstige muziek vooral — was als voor haar geschreven. Die statige eenvoudigheid, die grootsche, breede lijnen
kwamen wonder overeen met de classieke voordracht, de
kristal-heldere reinheid van Mej. Teichmanns zang.
Van toen af was Benoit een bijzonder figuur in Antwerpen. Hem werd de cantate ter inhuldiging van de nieuwe
Harmonie -zaaldtoevertrouwd — op aandringen mijner tante
ongetwijfeld, want eene proef door hare hand gecorrigeerd,
bewijst dat zij de voorrede van het libretto schreef (2).

(r) Hij overleed den rg Juli van hetzelfde jaar.
(2) «24 Aout 1864.
La Société royale d'Harmonie a doublement le droit de dire
aujourd'hui comme le Poëte :
Exegi Monumentum.
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De dood van haar zwager belette Mej. Teichmann persoonl ij k deel te nemen aan die feesten, doch haar bedrijvigen
geest kon men niet beletten onophoudelijk bezig te zijn ten
haar nieuwen vriend. Dan reeds droomde zij
voordeele
hem in onze stad gevestigd te zien :

ven

« Maandag, r5 Augustus.
... Benoit verwachtte ons na het lof voor de kerk. Misschien
zal hij morgen komen. Ach! mijn geliefde Meester, dat die goede
Des hommes s'unissent dans une pensée commune, chacun
d'eux apporte à une oeuvre unique son tems, son travail, sa
volonté; soit qu'ils choisissent pour but les arts ou les sciences,
ces hommes élévent réellement un édifice moral. Les principes
adoptés en commun en sont les bases, les résultats obtenus en
sont le couronnement.
Depuis 5o ans la Société royale d'Harmonie a propagé le
gout de la musique, elle a fait connaltre les ceuvres des artistes,
elle a encouragé les jeunes talens en leur donnant l'occasion de
se produire en public. C'est son édifice moral à elle, et elle peut
justement s'en enorgueillir. Mais elle n'en est pas restée tà.
Aujourd'hui son oeuvre s'est complétée, l'idée a pris une forme
visible, 1'Edifice matériel s'offre à nos yeux éblouis et charmés.
La Société inaugure, le 24 aout 1864, par une splendide Fête
musicale, sa splendide salle de concerts. Le style en est à la fois
sévère et élégant : les lignes en sont pures et grandioses. C'est
ainsi qu'on comprend un Temple consacré au plus grand des
arts, a celui qui répond à tous les instincts et à toutes les aspirations de 1'humauité.
Quel sera l'artiste inspiré dont la voix évoquera le souffle
d'en Naut, et consacrera par un hymne solennel ce temple de
l'art? Ecoutez! Des chants d'une ineffable suavité s'élèvent
comme un doux murmure en invoquantla divine harmonie,soudain
l'orage gronde, la temp @te éclate, les ouragans furieux déchainés
s'efforcent d'étouffer ces accents ravissants. Mais le chant
reparait plus lumineux et plus pur. Il plane au-dessus du fracas
des éléments en désordre. Bientót toute la nature se joint à
l'hymne commencé : it devient de plus en plus puissant et finit
par un immense cri d'enthousiasme et de triomphe. L'artiste
inspiré c'est notre jeune compositeur PIERRE BENOIT, 1'hymne
c'est l'Invocation à 1'Harmonie.
Le programme porte deux autres noms Belges : MARIE SAx,
la grácieuse cantatrice que l'étranger nous envie, et HENRI
VIEUxTEMPS, qui nous promet son concerto en la majeur.
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broeder iets goeds hier kon vinden! wat vreugd voor mij! De
Harmonie ware zijne zaak. Tot hiertoe hebben wij hem geluk
toegebracht. Dat zal, hoop ik, 'voortduren.»
Pijnlijk was het voor Juf. Teichmann geen deel te mogen nemen aan Benoit's tweede optreden te Antwerpen, al
was zij de ziel van alles geweest :
«Zondag,

21

Augustus.

... Wij bevonden ons gisteren avond onder al onze geliefde
artisten: M. Soubre, Verhuist, Benoit. Possoz dirigeerde de repetitie. Ik moet bekennen dat het mij zwaar viel al die zangers
en dit orkest van verre te zien en dit Sanctus en Kyrie te hooren
waarin ik mijne partij niet kon zingen gelijk den laatsten keer.
Jules heeft mij toen gehoord en ik weet nog dat hij mij geluk
-wenscht.»
« Donderdag, 25 Augustus.
. Wij hebben de repetitie en het concert gisteren bijgewoond. De uitvoering was goed genoeg om mij geen spijt te
laten over mijn tusschenkomen. Mijn vriend Benoit werd warm
toegejuicht. Waarom kan ik niet bekomen dat deze allerbeste
Verhuist hem zou gaarne zien? Hij heeft eene antipathie voor
Benoit. M. Soubre is dezen morgen vertrokken.... In 't heen
heeft hij mijne handen gedrukt en mij gekust. « Gedoog dat-gan
ik u omhelze, » heeft hij gezegd. «Ja, heb ik hem geantwoord,
gelijk een goede broeder die ge zijt. » »
Onder het groot verlof van hetzelfde jaar werd het
tweede der beroemde Katholieke Congressen te Mechelen
gehouden en te dier gelegenheid wederom de Quadrilogie
uitgevoerd. Ditmaal droeg Constance haar solo-partij voor:
((Zaterdag 3 September.
...Wij zijn Woensdag naar dat schoon Congres van Mechelen
gegaan. Mgr. Dupanloup : wonderschoon en bekoorlijk tegelijk.
's Anderendaags Ni. Lemercier de Riancey, een Spanjaard, een
Ier en een zageman, en 's avonds het concert: Donderdag. Over
de 4000 menschen waren daar aanwezig. Ik voelde van 's morgens eene zekere jacht. Die valling maakte mij ongerust. Zij
heeft mij nochtans mijne stem niet benomen. Wij waren gezessen. P..., S..., Mev. Vercken, Mev. Henrard en de jufvrouwen Berchem, en ik, die ik vergeet. Den Kerstzang heb ik met
wat emotie gezongen. Ik heb zelfs een flater begaan waar ik nu
nog over vernederd ben, een venue dat ik te laat gezegd heb.
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Enfin! patientie, mijn Heer. Toejuichingen kregen wij genoeg,
Benoit en wij : en een zeer lieve speech ons ter eere door
M. Kirkhof ! Benoit was daar : het was een schoon succes voor
hem. Ons bijzijn zal hem niet schadelijk geweest zijn. Het
requiem... vind ik waarlijk schoon en aandoenlijk... en mijn geliefd Te Deum tot slot.... Wij waren als dronken nog eens met
een orkest voor het publiek te kunnen zingen. »
In een brochure, verschenen in 1864 — La Quadrilogie
religieuse de Pierre Benoit — zegt de schrijver, E. H. De
Mayer, onderpastoor te St-Josse -te -Noode :
« J'ai pris pour base de mes études personnelles, le programme que l'auteur lui -même a publié à 1'occasion du grand
concert donné le 20 mars 1864, au palais Ducal, à Bruxelles.
Voici ce programme :
(Naissance du Christ).
Symbole. L'Idée chrétienne apparaat sur la terre.
MESSE. (Luttes et souffrances du Christ.)
Symbole. Expression des épreuves qu'a dí subir l'Idée
chrétienne.
TE DEUM. (Le régne du Christ.)
Symbole. Manifestation du triomphe de l'Idée nouvelle.
REQUIEM. (Poème de la mort et de la vie future.)
Symbole. Aspiration de 1'humanité vers l'avenir heureux qu'elle entrevoit et que le Christ lui a révélé.

NOËL.

« L'ouvrage tout entier, » dit le Guide musical, « forme une
Quadrilogie religieuse, oil domfine une profonde pensée philosophique. »
... Il semblerait tout naturel que le compositeur se fut attaché
à écrire une trilogie religieuse au lieu d'une quadrilogie. En effet,
le Noël, la Messe représentent 1'Idée chrétienne dans ses trois
grandes phases sur in terre. Mais l'auteur n'a pas perdu de vue
que l'action du christianisme s'étend au delà des limites de la vie,
qu'il exerce encore une influence supréme sur nos destinées
futures. »
Al dit symbolism wettigt het woord van Verhuist, als
zou Benoit program- muziek geschreven hebben, maar gemakkelijk kan men zich ook Constance's geestdriftige bewondering voorstellen voor zulke kunst, voor zulke verhevene
gedachten — vooral waar zij ingekleed waren in den breeden,
grootschen, statigen stijl, den meester eigen. Het is of
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Benoit met vlakke tinten werkt, met volle tonen; eene
forse eenvoudigheid is zijne karakteristiek en reeds in dat
eerste gewrocht is deze hoedanigheid verneembaar. De Lu
zou dezen indruk van stoere Vlaamsche-cifer,n186
kracht nog komen bevestigen.
Minder volledig dan De Schelde, eenvoudiger dan De
Oorlog, heeft de Lucifer misschien dat vóór op zijne jongere
broeders dat hij oorspronkelijker vloeit, gemakkelijker zingt.
En dan die grootschheid ! die geniale verovering! Het
heele derde deel is zoo ongemeen breed van teekening. van
opvatting, van zwellende harmonie dat de ziel onwillekeurig
opgaat in hoogere sferen en, juichend, trillend, biddend,
met het heele biddende koor der schepping instemt « ter
eere van God! — 0! wie Constance Teichmann dien muzikalen zin hoorde voordragen, kon haar aandenken niet
meer scheiden van dat van den grooten meester.
Een storm van toejuichingen ging op, toen het oratorio
sloot op dat grootsche koor. 't Was op Zondag 3o September 1866 in het Palais Ducal te Brussel. Toen vierde Benoit
een dezer triomfen, die hij telkens als veroveren moest op
de vijandige openbare meening. De bijval was zoo groot dat
eene tweede uitvoering volgde in dezelfde zaal (15 October).
Ditmaal werd Benoit door minister Van den Peerenboom,
een zijner beschermers, met het Leopoldsorde vereerd. Toejuichingen en handgeklap schenen geen eind te willen
nemen en deze tweede uivoering bekrachtigde den indruk
der eerste.
Is het door deze jeugdige indrukken van geestdrift en
vervoering, altijd heb ik en had mijne tante, eene voorliefde
voor den Lucifer. Zijn de koren niet zoo lente-frisch als in
de Schelde, dan winnen zij het in het diep vrome en statige
der ingeving. En wat gezegd van de drie aria's van aarde,
water en vuur! De aarde zoo plechtig, ernstig-schoon —
Goossens zong dit op echt klassieke wijze; — het water
zoo verrukkend lief — hier was Warnots de zanger; — het
vuur (Mejufvrouwen Constance Teichmann en Valentine
Ledelier) vol knetterende en sprankelende oorspronkelijk
-heid.
Nochtans was het niet in dat aria dat Constance boven
al de andere medezangers uitmuntte; maar het heele derde
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deel was als voor haar geschreven. Hemelsch, engelachtig
klonk hare reine sopranostem, verheerlijking van Licht en
Liefde, in de zwevende zinnen: « Licht verlaat den hemel !..»
— ((De Liefde is groot! De Geest is groot! » Wezen, houding, bezielde zang vormden een volmaakt geheel, verschaften een van die stonden van puur genot, waarvan de herinGeen
nering alleen eene wijding is. — 0 rimembranza!
wonder zoo de meester in zijne familie bekende : ((Jonkvrouw Teichmann is de eenige die mijne werken vertolkt
zooals ik ze zelf voel; zij allen kan mij de tranen uit de
—

oogenlokken.»
Dit jaar 1866 was voor Constance geweest een jaar van
heldhaftige toewijding. Om de eenheid van ons verhaal niet
te breken, moeten wij er de bijzonderheden van verschuiven
tot een ander kapittel; maar hier dient er reeds melding van
gemaakt (I) om den rijkdom, de veelzijdigheid dezer natuur
in helder licht te stellen :
«Zondag, 7 October (1866).
... Ik ben altijd artiste van top tot teen : een grootsch gewrocht zingen, het doen kennen en begrijpen, 't zij hier, 't zij in
den vreemde, is een mijner droomen. Ik heb een oogenblik gedacht dat deze cholera, gedurende dewelke ik de dood van kortbij zag, mij iets zou ontnomen hebben van deze innige liefde
voor de kunst. Ik vergiste mij en dat moest niet zijn. Wij hebben
allen ons bijzonder gelaat. God heeft even veel verscheiden
geestelijke gestalten geschapen als verschillende gezichten. Aan
Gods werk mag niet geraakt worden : enkel moet alles tot Hem
worden gewend : alles moet vergoddelijkt, verreind, verheiligd
worden door zijne liefde. Dat vraag ik Hem telkens wanneer
Hij in mij treedt en ik bepaal zelfs deze muzikale bekwaamheid
die zulke groote plaats in mijn leven inneemt.... Ik vraag aan God
dat Hij mij beware van alle blijdschap buiten Hem... Ik heb besloten mijn verstand te wijden tot de kennis van mijn Jezus,
heel mijn hart tot zijne liefde en heel mijn wezen tot zijnen
dienst. Dit laatste punt is in de toepassing het moeilijkste. Hein
(i) Den 25 November teekent zij onder ander op : «Het algemeen gevoel dezen Zomer was een soort bedwelming van toewijding en sacrificie die ons het onmogelijke had doen wagen
voor onze broeders en waardoor wij al lachend ons leven voor
hen zouden gegeven hebben.... »
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rechtstreeks dienen, zooals bij voorbeeld in de armen en zieken,
is niet altijd mogelijk. Er is een apostolaat van zachtmoed, van
goedheid, van minzaamheid, van talent, dat invloed uitoefent op
eene menigte menschen, zonder dat zij het zelfs gewaar worden.
Ik geloof dat God mij gesteld heeft in der. toestand waarin ik
mij bevind, opdat ik dat vooral uitoefene jegens de artisten,
mijne broeders. Ze zijn eene bijzondere soort. Ik ken ze goed,
want ik hoor bij hunne familie. 't Is een mengsel van kinderachtigheid en enthousiasme, van gevoeligheid en geen-acht-geven
op de gewone levenszaken.... Ik wou dat alle godvruchtige personen meer minzaamheid, meer verstand, meer distinctie, meer
bekoorlijkheid hadden dan de anderen. Wat al goed zouden zij
verrichten !...
Alijd de zelfde hooge opvatting van leven, godsdienst
en kunst ! -- Den 23cn October schrijft zij weer :
« ... Mijn lieve Meester, dezen morgen had ik een gevoel
van mijn nakend oud-worden, levendiger dan naar gewoonte.
Dat bedroeft mij altijd: het is eene onverwinnelijke zwakheid.
Sterven, lijden, patientie! maar oud worden ! Gij, mijn Vriend,
gij zijt niet oud geworden. Ik aanveerd het niettemin. Ik ben
ook het einde nabij van mijne artistieke loopbaan als zangster.
Ik mag niet klagen. 3o jaren lang heb ik gezongen. In 35 of 36
zong ik Blaise et Babet. En deze lange reeks jaren heeft geene
onderbreking gekend... Mijne arme persoonlijkheid aanveerdt
niet zonder bitterheid den tweeden rang welken mijne jaren
meebrengen. ik beken het, Heer... Dit zeg ik niet om te klagen,
mijn God. Indien de artistieke vreugden falen, vind ik niet in
mijn gasthuisleven een geluk welk geene woorden bij machte
zijn te schilderen ? Dit gaat met de jeugd niet voorbij. Ik
mag zeggen, Heer, dat mijn leven allerbenijdenswaardigst is
geweest en het nog is. Daarover zegen ik U uit den grond
mijner ziel en wil er U om zegenen heel de eeuwigheid door. »
Dat innig vreugdegevoel doorademde gansch Constance's wezen en sproot uit eene liefde en leefte die al hare
daden bezielden. Dikwijls herhaalde zij dat niemand zulk
volkomen geluk gekend had.
Na de twee Lucifer- uitvoeringen te Brussel was het de
beurt aan Gent. Den Maandag 5 November zong Constance
in het Spiegelhof voor 2000 personen en eene tweede uit
volgde den io November. Eene vreugde was het-voering
voor mijne tante dit Vlaamsch werk voor te dragen in de
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Artevelde-stad en dier oude gebouwen te bezichtigen. Juist
was zij begonnen Conscience's roman over den Gentschen
held voor te lezen aan haren vader. Dat Constance vlaamschgezind was ondanks hare opvoeding in 't Fransch, blijkt
uit menig gezegde van haar dagboek en nog meer uit hare
handelwijze. Het volk toegenegen, in gedurige betrekking
met de werkende klas, kon het niet anders of hare echt
gemeende democratie zou haar gezonde gevoelens daaromtrent inboezemen. Den 17 October 1866 teekent zij
onderander op hoe zij binnengeroepen werd toen « dat arm
Reintje » — Vleeschouwer — juist den laatsten adem had
gegeven. Zij voegt erbij : « 't Is wonder dat ik er altijd bij
moet zijn als die Vlamingen sterven : gelijk, mijn arme
Zetternam ».
Hoe dikwijls die Zetternam in haar dagboeken voorkomt is ontelbaar. En niet alleen hij, maar gansch zijne
familie waarover Mej. Teichmann als eene moeder waakte.
i ndere Vlamingen: Conscience, Van Duyze, Aug. Snieders
hadden voor Constance eene ware vereering en bezongen
ze in vers of proza.
Met het zingen van den Lucifer was de loopbaan van
Constance Teichmann als solo-zangster in groote oratorio's
gesloten (i). Na de dood van haar vader (2) en hare
moeder (3), wilde zij niet meer als cantatrice voor het
publiek verschijnen. Wel ging zij voort in kerken te zingen
en bleef zij de ziel van de meeste muzikale ondernemingen
in Antwerpen, maar de volgende gewrochten van Peter
Benoit vonden in haar geene vertolkster. In de ((Schelde u
overigens was haar geen rol voorbehouden.
Tusschen Lucifer en De Schelde liet Benoit, eveneens
met medewerking met Em. Hiel, de opera Isa opvoeren.
Dit werk was voor Mej. Teichmann eene bron van innige
smart. Het lage en zinlijke van het libretto kwetste, tegelijk
met haar esthetisch gevoel, hare heiligste driften en zij
(r) Nog zong zij de soli van Mendelssohns Athalie op het
concert der Darren van Liefdadigheid (Dec. 1866). Het was
haar laatste openbaar optreden.
(2) Overleden den 4 Juni 1867.
(3) Overleden den 26 October 1867.
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spaarde noch smeeking noch poging om de opvoering te
beletten en Benoit aan Hiels invloed te onttrekken. Nooit
had zij veel sympathie voor Hiel gehad; hij was haar te
grof, te materieel. Maar nu zag zij in hem den kwaden
geest van hem dien zij haar broeder noemde. Zoo schrijft
zij den 28 April 1867 : « ...M. Génard heeft mij ook gezegd
dat Van Beers een oratorio gedicht heeft, dat hij geerne
door Benoit zag op muziek brengen. Pietro (I) zal het mij
bezorgen en Hiel moet wel machtig zijn indien hij mij belet
te verkrijgen dat Benoit het doe. » — Men ziet door wiens
bemiddeling De Oorlog tot zijne bestemming kwam. Wat
later schrijft zij weer :
Zondag 5 Mei.
....Ik heb nog lang nagedacht gisteren op de nieuwe werken
van Peter Benoit die wij zouden zingen of niet. ...Wij zullen
zien. .. .Aan Benoit zal ik de waarheid rechtuit bekennen. Ik heb
voor hem veel gedaan: Zekere menschen vonden misschien dat
ik te veel deed. Maar dat heeft een eenvoudige reden. Met hartstochtelijke liefde heb ik de muziekkunst, vooral de godsdienstige
kunst, bemind. Benoit heeft zich aangesteld als een der eenige
godsdienstige schrijvers van onzen tijd en van ons land. Na
dat ik hem uit ganscher kracht zou helpen te-turlijkwashe
gelukken op deze baan.Wij hebben zijn Requiem, zijn Te Deum,
zijn Kerstlof uitgevoerd. liet waren loutere kerkstukken. Daarna
heeft hij den Lucifer geschreven. De godsdienstige gedachte is
er nog aanwezig, ofschoon omsluierd Nu, na een ontuchtig
werk, brengt hij een werk voort waar de godsdienstige gedachte gansch afwezig is, waar men zelfs protestantsche neigingen gewaar w ordt.waar de woorden eene twijfelachtige liefde
schilderen : wat heeft hij in te brengen zoo ik hem zeg dat ik
hem op die baan, die niet de mijne is, niet volgen zal? Hoe verder hij gaat, hoe meer hij zich verwijdert van wat ik het meest
lief heb en vereer. Er is dus van hem persoonlijk enkel spraak en
mijne toewijding heeft voor voorwerp Benoit alleen en voor doel
het succes van zijnen persoon. De godsdienstige kunst is er voor
niets meer tusschen. Dat is niet mijne schuld, maar de zijne. »
Toen Mej. Teichmann deze woorden schreef, was haar
vader nog niet overleden. Men mag zich afvragen of zij,
(i) M. Génard's bijnaam in den «Reinart de Vos>) en bij de
familie.
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zonder de zware verliezen die zij onderging, onwankelbaar
ware gebleven in haar voornemen om geen solo- partij meer
te aanveerden. Althans haar steun bleef den beginnenden
meester verzekerd, want op alle bladzijden van haar dag
uit dien tijd, vindt men zijn naam vermeld.
-boekn
Voor Benoit ook was het jaar 1867 een rouwjaar. De
typhus woedde onder zijne familie, alsdan te Vyve-St Elooi
gevestigd. Daar ook was een mijner groot -oomen, Dr Hippolyte Belpaire, broeder van Dr Paul Belpaire van Harlebeke, geneesheer, en verzorgde zijne zieken met voorbeeldige toewijding. Door hem kon Constance op de hoogte
van den toestand blijven. Erbarmelijk was deze : vader en
kinderen ziek! Den zelfden dag dat Gouverneur Teichmann
te Antwerpen bezweek, verloor Benoit zijn eenige zuster in
de wereld (zijne andere zuster was in het klooster getreden).
Hoe diep hem dit smartte blijkt uit den brief dien hij Mej.
Teichmann schreef :
Vive St Eloi, samedi, 8 juin
Chére Mademoiselle,
Votre douleur doit être grande, je la comprends et je la
partage : ne suis-je pas frappé comme vows?
Depuis six mois quatre personnes nous ont quitté pour
1'éternité, et mon père aussi est dangereusement malade.
Je n'ai done pu accourir pour vous serrer les mains, car le
matin, nous avons confié à la terre notre dernière steur !
Vous serez toejours la mienne, n'est-ce pas ?
Dois -je vous dire combien furent grandes mon émotion et
ma douleur en apprenant la mort de votre bon père? Et vous,
et votre famille, qui vous groupiez autour de lui comme de
j eunes plantes autour d'un chêne ! que vous devez souffrir !
Ecrivez-moi un mot, si j'ose vous le demander, chère
mademoiselle, et recevez aver l'expression de mon affection et
de mon dévouement les respects et les regrets les plus sincères
de toute ma famille.
Votre ami dévoué
Pierre Benoit (i).

(i) Bij de dood van hare moeder, den 26 October, schreef
Benoit den volgenden brief:
Dimanche matin.
Chère Sceur,
En arrivant hier au soir — j'ai appris la terrible nouvelle
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Een oogenblik dacht Constance eraan,de familie Benoit
te gaan verzorgen :
« Woensdag rg Juni (1868).
... Ik heb zooeven een brief van Mr Belpaire ontvangen.
Die arme Benoits hebben een zeer ergen typhus. De vader is
beter. De moeder verzorgt ze met volle toewijding. De zuster
is dood : de andere is non. Wat zou ik gelukkig zijn die goede
moeder te gaan oppassen! »
Vader Benoit genas, maar een broeder van Peter,
verbijsterd door ziekte en tegenspoed, verdween uit het
ouderlijk huis en ging de dood in de vaart zoeken te Zandvoorde bij Oostende. Toen Mej. Teichmann te Oostende
verbleef, was het haar jaarlijksche bedevaart op zijn graf te
gaan bidden.
Ondertusschen werd Peter Benoit tot bestuurder der
muziekschool te Antwerpen benoemd op den dag zelf dat
Mej. Teichmann haar vader verloor. Zijne aanstelling had
plaats den in Augustus 1867. Dat Constance hier de voornaamste bewerkster was kan men niet in twijfel trekken, en
in al de inrichtingsjaren bleef zij ook zijn krachtigste steun.
Bekend en bemind als zij was door alwie aan muziek deed,
kon zij vele moeilijkheden vereffenen met zijne mede muziekanten, die zijne komst met leede oogen aandu malheur qui vient de vous frapper encore! C'est trop de
souffrance à la fois pour vous, un ange, une sa.inte !
Que ne puis -je venir auprês de vous, non pas vous consoler
mais souffrir et pleurer avec vous ! car pour moi aassi c'étaient
de bons parents. Ne me recevaient-ils pas comme leur enfant?
Mais vous, et les v &tres, et la chère L..., que vous devez
souffrir.
Oh je vous prie, envoyez-moi un mot — de fatales affaires
me font quitter Anvers à l'instant même — 8 heures du matin.
— Je seraf à Vice St Eloi. Ecrivez-moi là, je vous en prie, chère
sceur.
Votre ami,
Pierre Benoit.
Ma femme qui se trouve avec moi est au désespoir de ne
pouvoir venir auprès de vous — elle partage tous les sentiments
de douleur que je vous exprime ici. A bientót, chère sceur, à
bientót. Pierre B.
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schouwden. Ook tegenover de Meeting-regeering werd
zij zijn schutsengel, zijn verantwoordelijke borg. Doch
hare eerste bekommering was altijd de ziel van hare geliefden, en op bijna alle bladzijden harer dagboeken gedurende
deze periode komt dit vurig, onophoudend gebed voor — de
redding, de eeuwige zaligheid van haar « broeder Benoit ».
Dagelijks offerde zij haar leven daarvoor aan God op. Want
reeds dan was Peter Benoit, na eene godvruchtige kindsheid en jeugd, in onverschilligheid vervallen.
Wat Mej. Teichmann het vurigste wenschte, was Benoit's gade aan zijne zijde te roepen. Deze droeve persoon
zijn wij wel verplicht hier te schetsen; niets is onverschillig
in het leven der groote mannen en zoo Peter Benoit niet
onberispelijk was in zekere opzichten, dan valt er de gansche
en zware verantwoordelijkheid van op deze, die haar een
plicht tegenover hem niet kweet.
-voudigste
Den 6eá October 1863 was de 29-jarige meester in
St-Servaaskerk, te Schaerbeek, Brussel, in den echt getreden met Mej. Flore Wantzel, nicht van den heer
Beaulieu, ingenieur. In deze familie had de jonge toonkunstenaar zijn intrek genomen gedurende zijne studie.
jaren aan het Conservatorium van Brussel. Liefde onstond
tusschen de beide jonge lieden en niettegenstaande al wat
de familie Benoit, in haar gezond oordeel van Vlaamsch
landvolk, kon doen gelden, kwam het tot een huwelijk. Hoe
noodlottig voor den begaafden meester! Mev. Flore was
een bleek, uiterlijk onbeduidend steedsch vrouwken. —
Zoo eene plant in kelderlucht opgeschoten; — verstand had
zij wel, maar geen grootsch verstand, en vooral een overgroot egoïsm. Zij wilde haren man tot haar eng, beperkt
iksken terugbrengen, in stede van zich uit te breiden tot
zijne geniale personaliteit; jaloersch was zij van zijn bijval,
van zijn vrienden, ja, van zijne werken die zij jarenlang
weigerde hem terug te sturen — een proces moest er over
beslissen. Nooit werd deze echt met vruchtbaarheid gezegend, ongelukkig. Dit was nog een onophoudend gebed
mijner tante : « Een kind in dat huwelijk! » Zij dacht dat
die twee harten dan lichter tot elkander zouden neigen.
Van den kant van Benoit ware dit zoo licht gegaan ! Toen
hij voor den eersten keer in 186.¢ in Antwerpen kwam, was
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hij nog volkomen de gulle, gezonde, volbloedige Vlaamsche
boerenjongen. Een kind kon hij niet zien zonder de tranen
in de oogen te krijgen. Eene antithese daarnevens was
het bleeke, blonde stadsjuffertje.
Welke onophoudelijke pogingen Mej. Teichmann ook
aanwendde, brief op brief schreef, zelve op zoek ging naar
huizen en kwartieren voor « hare kinderen », nooit kon zij
verkrijgen dat Mme Flore in Antwerpen zou komen wonen.

« Vrijdag ie Mei '68
Eilaas, mijn Vriend! ik heb eene poging gedaan bij deze
jonge vrouw en zij is totaal mislukt! Ik vrees den toestand
verergd te hebben : wij zijn allebei kwaad geworden en zijn
vaneen gegaan in weinig vriendelijke termen. Met verscheurd
gemoed ben ik van daar gekomen. Indien ik ongelijk had mij tusschen hare zaken te mengen, dan was het weinig edelmoedig van
harentwege het mij te laten gevoelen. Wreed was het zelfs.
Nochtans indien het de zaken kan herstellen, ben ik gereed te
bekennen dat ik den vinger tusschen bast en boom heb gestoken. Dat die, eilaas! wat meer aaneen kleefden! Maar ik zie
het met uiterste droefheid : er is evenmin liefde van den eenen
kant als van den anderen, en ik moet het met vernedering
bekennen, er is er nog minder van den kant der vrouw dan van
dien van den man. Dat is tegen de natuur en ik was er over
verbolgen. De zin van toewijding, van opoffering is geheel
afwezig. Onder die klachten en dit slachtoffers - uiterlijke heb ik
niets gevonden dan egoism. Deze vrouw heeft klaarblijkelijk
geene ware godsvrucht en ik ben niet verwonderd dat zij haren
echtgenoot verwijdert van eene religie die zij zoo slecht uitdrukt in hare woorden en daden ».
In dien tijd was Peter Benoit een bijna dagelijksche
gast der familie, kwam er zijne Schelde spelen naarmate
hij ze componeerde — een nieuw piano bezweek geheel
onder het tweede deel — later hadden de repetities voor 't
oratorio in het huis op den Oever plaats en wanneer de
Maëstro afwezig was, dirigeerde Constance in zijne plaats.
In een woord hij was het kind van den huize, en niettegenstaande het slecht gelukken van haar vriendelijke pogingen, ging Constance voort met de haar eigen onbedwingbare standvastigheid Mev. Benoit voorkomend te behandelen, vriendelijk op te zoeken en naar Antwerpen te
34
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lokken. Ja, lang nadat ze alle hoop had opgegeven, gaf ze
die ziel nog niet op, maar bleef er voor bidden en werken.
Mevr. Benoit's wegblijven dreigde de gansche positie
van haren man ten onder te brengen en zoo Constance niet
als een schutsengel aan zijne zijde had gewaakt, is het te
onderzoeken of Peter Benoit in Antwerpen hadde gebleven.
Donderdag 3r December (1868).
Mijn lieve welbeminde, dit jaar, och arme! is bijna over. Ik
eindig het zoo droevig! Dezen morgen, toen gij in mijn hart
waart, heb ik mijn sluier natgeweend... van die bittere tranen
die ge weet! 0 mijn eenige vriend, gij alleen kunt ze verzachten
door de hoop dat zij genade zullen verkrijgen voor mijn broeder.
Gisteren avond hadden zij mij gesproken van heel deze droevige
zaak. Zij hadden ze mij eerst willen verhelen om mij niet te zeer
te bedroeven, maar ik zelf heb de verklaring uitgelokt... Dezen
morgen ben ik met den Burgemeester gaan spreken. Ik heb bestatigd dat er in dit alles veel vooringenomenheid, domme klap,
overdrijving, kleine persoonskwesties waren. God zij dank! er
is misschien wel niets anders... »

« i Januari 1869.
Benoit heeft mij vooral van zijne vrouw gesproken. Hij
heeft mij gezegd dat zij veel verandert. 't Is door u dat dit
komt, sprak hij, gij zijt onze goede engel. 0 lieve broeder, dat
ik de engel van verzoening en vrede voor u kon zijn! Dat ik u
door tranen, smarten en gebeden tot God kon terugbrengen !...
Ik heb van Mev. Benoit een zoo goeden, teederen brief ontvangen ! En ik die ze verbitterd op mij waande! Met geluk
zie ik dat ik mis was. Aanhoudend zal ik werken om ze tot
hare plicht an gehuwde vrouw terug te brengen. 't Is een van
de grootste grieven van den Burgemeester tegen Benoit, dat hij
van zijne vrouw verwijderd is. Gij weet, mijn vriend, of ik ook
dezen anormalen toestand betreur !....»
« Zondag 3 Januari.
... Ik heb nog informaties genomen over deze zaak. Er is
ten minste overdrijving bij, zoo zij niet louter uitvindsel is...
Ik heb u dikwijls deze zaak (i) aanbevolen, lieve Meester :
zeer dikwijls heb ik ze verloren geacht en op 't einde is ze
gelukt in een der smartelijkste stonden mijns levens, wanneer
(r) Benoit's benoeming tot Bestuurder der Vlaamsche muziekschool.
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onze vader ons verlaten heeft. Alsof ik deze gunst voor mijn
broeder door mijne smarten en tranen had gekocht. Ik kan
daarna niet gelooven dat gij gedoogen zoudt dat men mijn broeder wegsture... »
«Maandag II Januari.
...Vurig bid ik opdat mijn broeder eindelijk zijne vrouw
hier krijge,... dat is van het grootste belang. Hij schijnt het ook
innig te wenschen. Hij noemt mij zijn goeden engel : onzen
goeden engel liever....
((Zaterdag 18 Januari.
« Mijn Jesus, ik hoop verwezenlijking van mijn droom :
Ik heb Mev. Benoit in goede gesteltenis gevonden. Zij spreekt
ernstig van naar hier te komen. Zij zal met mij bij de gemeente
gaan. Aldus, lieve Meester, zal zij iets voor haren-radslen
man doen. Hij zal haar dank schuldig zijn. 0 wat zijt gij goed
mij aldus mijn zoete zusterrol in gansche volheid te laten
vervullen. Benoit voelt het wel. Donderdag nam ik zijne vrouw
mee en bij het afscheid hield ik hun beider handen in de mijne.
Ik voel mij dan meer dan hunne zuster; mij dunkt dat ik hunne
moeder ben... »
Nooit, eilaas! moest die droom wezenlijkheid worden,
Mev. Benoit paaide Mej. Teichmann met belofte op belofte,
maar kwam nooit tot bezinning. Had mijne tante toen niet
gedurig ten beste gesproken bij burgemeester, schepenen
en raadsleden, wat zou er geworden zijn van Benoit's nog
wankelende positie?
((Donderdag ar Januari.
...Ik heb lang met M. Van Hissenhoven gesproken. Hij had
me dezen morgend gezegd dat hij het middel dacht gevonden te
hebben om alles te redden en door snij. Daarop krijg ik van alle
gedachten en geloof dat hij mij iets gewichtigs gaat vragen...
Dat schrikkelijk woord dat mijn arme broeder gesproken heeft:
«Als mijn eer mij ontnomen wordt, moet ik maar de dood
zoeken », vervolgt mij.
...Op slot van rekening is M. Van Hissenhovens voorstel
zoo simpel mogelijk. Maar voor de subsidie moeten wij wachten... Met dit alles ben ik ongerust over Mev. Benoit: zou ze
waarlijk ziek zijn ?... »
't Is terwijl Benoit's positie aan 't hoofd der muziekschool zoo wankelbaar was dat De Schelde voor de eerste
maal werd uitgevoerd.
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« Het theater van Antwerpen op 22 Februari 1869, welk
onvergetelijk schouwspel! welk ongeëvenaarde en koninklijke triomf !
Kalm en koel was de zaal in 't begin der uitvoering,
voor een gedeelte zelfs vijandig. Wie was deze Benoit, die
met den ouden slenter wilde afbreken? deze vreemdeling van
den boord der Leie, die den Scheldezonen de les kwam
spellen? deze hervormer, die het volk, de kunst aanbracht op nieuwe, onbetreden banen? — Er heerschte
electriciteit onder de aanwezigen, 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
één grootsch slot- en triomfkoor, bij 't einde van 't 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 overheer
verleden. Neen, die zegepraal was hedendaagsch,-sching't
was werkelijk geworden : Benoit was meester van de Antwerpsche harten, de Vlaamsche muziek was geschapen.» (r)
(r) Een Vlaamsche Meester, door M. E. Belpaire.
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Een beslissende zegepraal behaalde Benoit dien dag,
ja, maar wie had ze in 't duister, in de vergetelheid bereid?
— Zijn schutsengel, zijn geweten, zooals zij zich geerne
noemde : Constance Teichmann.
« 25

Februari (1869).

0 mijn liefde, o mijn al lik heb eindelijk een weinig vrijheid
dezen avond. Ik was zoo bezig, zoo overlast deze laatste dagen.
Maandag was het een waar triomf voor mijn broeder. Ik was er
zeer gelukkig om, maar in 't geheel niet bedwelmd. Ik vraag
geen ziertje van zijne vreugden en van zijne successen : zijn
lijden alleen wil ik deelen. Ik hield mij opzij. Na die bloemen
en kronen heb ik zelfs mijne plaats niet verlaten om hem te
feliciteeren en zijne hand te drukken. Marie heeft mij gezegd
dat hij op dit oogenblik op haar en op Betsy een blik van onzeggelijke dankbaarheid heeft geworpen. Ik bedank u, lieve Meester,
omdat ge gedoogd hebt dat zijn oogen zelfs de mijne niet zochten. Daarna heeft hij mij zijne genegenheid betuigd met me
broederlijk de hand te drukken.... 's Anderendaags was ik zoo
blij als een kind. Benoit, zijne moeder, die ik zoo geerne zie, en
zijne vrouw, die me zoo bedroeft, zijn komen dineeren. Wij
waren zoo vroolijk, zoo op ons gemak, zoo echt onder ons!
Benoit was als gek van vreugde. Nu gaan wij een grooten slag
leveren. Indien zijne vrouw hier niet wil komen, zal zijne moeder komen. Ik heb het gisteren aan zijne vrouw gezegd en ik
heb eene schrikkelijke scène met haar gehad. »
Ook in Brussel werd de Schelde tweemaal uitgevoerd,
door koren en orkest van Antwerpen (i).
Gedurende al deze jaren zijn Mej. Teichmanns agenda's
vervuld met hare bekommernis over Benoit's lot, vruchtelooze bemoeiingen om zijne vrouw in Antwerpen te krijgen
— het ging zoo ver dat Mme Flore aan mijne tante een
proces dreigde te doen — demarchen om zijne positie
tegenover de regeering vaster te maken, of om zijne ouders
en verwanten op de eene of andere wijze te bevoordeelen.
(I) Uit de aanteekeningen mijner moeder : « Zaterdag 6
Meert. Morgen, Zondag, uitvoering van De Schelde te Brussel.
Heel 't orkest en 120 zangers en zangeressen van Antwerpen
vertrekken 's morgens.... Dat zal eene revolutie veroorzaken,
zegt men, in de artistieke wereld van Brussel : die Antwerpenaren die zoo voor den neus der Brusselaars komen staan- »
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Wat hare gevoelens waren tegenover Mev. Benoit,
zal een enkel passage aantoonen : ((Voor hare ziel gelijk
voor die van mijn broeder ben ik gereed mijn bloed en
leven te schenken. Ik voel dat zij mij haat en gelukkig is
van de smarten die ze mij veroorzaakt en ik, ik bemin ze
en offer mij aan u op, Heer, om te lijden wat zij verdient
te lijden. Gij weet, Heer, dat ik niet lieg en in de recht
mijns harten spreek)( (i).
-zinghed
En wat Benoit van zijnen kant voor Constance ondervond blijkt uit de volgende aanteekening :
« Dijnsdag, r8 Januari (1870)
« Gij zijt voor mij een engel, niet eene vrouw, heeft hij
mij gezegd. God heeft u op mijne baan gesteld. Gij zijt alles
voor mij. 0 broeder! Als ik uwe zaligheid kan bewerken, dan
zal ik er God om zegenen in aller eeuwigheid. »
Het componeeren van De Oorlog volgde kort op dat der
Schelde. Dat Constance niet vreemd was gebleven aan de
keus van het gedicht, hebben wij gezien.
« Woensdag, r6 Juni (1869)
Gisteren hadden wij eene lezing van den Oorlog door Van
Beers. 't Is allerschoonst! Mijn broeder en Pietro waren daar».
't Was op het buitenhuis der familie, dat Van Beers
ons zijn gedicht kwam lezen. Ik weet nog dat hij ons van
boven op zijn manuscript eene teekening van het slagveld
toonde, door Jan Van Beers — alsdan nog leerling op het
Atheneum — gemaakt.
((Zaterdag, I2 November (1870)
Ik ga morgen naar den Oorlog van mijn broeder. Niet alleen
voor hem, maar ook voor Van Beers. Indien ik niet meer deed
voor een braven en christen dichter dan voor een schrijver
gelijk Hiel, zou ik den schijn hebben onverschillig te blijven in
zulke gewichtige zaken ».
Zondag, 13 November
... Ik ben naar het Conservatorium gegaan waar ik mijn
broeder en andere personen heb gevonden. Met diepe ontroering heb ik Van Beers wonderschoone poëzie aanhoord, zoo
(i) Zondag, 29 Juni 1869.
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wonderschoon begrepen en nog dichterlijker gemaakt door mijn
broeder. Gelukkig was ik dezen zijne gedachten te hooren
ontwikkelen over dit dichtstuk en hem van u, mijn eenige Heer,
te hooren spreken in woorden vol geloof en aanbidding... Ik
voel dat ik door mijn bijzijn wat geluk gebracht heb aan mijn
broeder en ook aan Van Beers. »
Lang arbeidde Benoit aan dit zijn grootste gewrocht,
want in 1871 zien wij dat hij nog aan 't derde deel werkzaam was :
,, 8en September (1871).
avonden
heeft
hij
ons
fragmenten van zijn
Over eenige
werk gespeeld, die hij zooeven bij hem thuis heeft gecomponeerd. Er is een passage waar de moeders en bruiden het vertrek hunner lievelingen beweenen, die sidderen doet. Het is
hartverscheurend. Ik zegen u, Heer, dat gij aldus mijn broeder
wilt bezielen in een zoo zuiver gewrocht. »
Gedurende gansch dien tijd leefde Peter Benoit als
onder den blik van zijn schutsengel. Dit duurde tot aan het
Drama Christi, dat het toppunt was van deze zalige beïnvloeding. Is het niet opmerkelijk dat, eens aan die reine
bezieling ontsnapt, de meester geen waarlijk grootsche
werken meer voortbracht ?
De Onze Vader, die later in het Drama Christi te pas
kwam, werd geschreven ter gelegenheid van het huwelijk
mijner zuster:
« Zondag 20 (Augustus 1871)
Dezen morgen komt er een pak aan van mijn broeder (i 1.
Het was. een Pater in 't Vlaamsch, gecomponeerd voor 't huwelijk voor twee stemmen: A. en mij, Jef (2) en Blockx. »
Eenige aanhalingen om te toonen hoe ernstig Mej.
Teichmann's invloed alsdan op den meester werkte:
« Zaterdag avond ii Meert (1871) n
... Mijn broeder is gisteren komen dineeren. Daarna zijn
wij, hij, S. en ik, langs den weg der schoolkinderen, naar St.
(i) Hij was bij zijne ouders, te Vijve-St-Elooi.
(2) Mr. Bessems.
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Jacobs (i) gegaan. Hij beweerde dat het orgel hem op de zenuwen pakte en dat wij buiten moesten blijven wachten tot het
sermoon begon. Neen, heb ik gezegd, mij trekt dat integendeel
aan; en wij zijn binnen gegaan op het einde van 't lof. Wat was
ik gelukkig, lieve Jesus, onder uwen blik en met dezen zoo
teergeliefden broeder aan mijne rechter zijde! Met welke vurigheid heb ik hem u toevertrouwd en gesmeekt dat gij tot zijn hart
zoudt spreken. Ik heb met vreugde bemerkt dat hij onder de
benedictie ging knielen en met verrukking dat, als Père Celestin
het kruisteeken heeft gemaakt, hij het ook maakte. 0 broeder !
had ik gedurfd, ik zou uwe hand gedrukt hebben om u te bedanken over het geluk dat mij overstroomde ! »
Reeds vroeger had Benoit deze godsdienstige neiging
getoond
« Zaterdag, 25 April (68)
... Lieve Meester, zijne vrouw is niet weinig onrechtveerdig
als zij hem voor ongodsdienstig wil laten doorgaan. Twee zaken
hebben het mij bewezen: wij kwamen een soldaat tegen die in
't voorbijgaan een vloek uitsprak, Benoit bezag mij met medelijden : 't is afschuwelijk, niet waar ? heeft hij gezegd. Nu,
denk er niet meer op. Verder hebben wij het kerkhof gezien.
Ik legde hem uit dat wij er met de processie in gingen. Hij
wilde dichter komen en wij zijn lang blijven dien heiligen
dooden-akker beschouwen. Neen, mijn Heer, het godsdienstig
gevoel is niet uitgedoofd in het hart mijns broeders. »
Het gelukte Mej. Teichmann Benoit in aanraking te
brengen met P. Schoofs, den bekenden jezuiët, met wien
hij verscheiden onderhouden had over godsdienst.
« Zondag r8 Juni (1871)
... Wij hebben nog over deze (godsdienstige) kwesties met
mijn broeder gesproken. Hij is riet ver van het volle geloof
en bij hem is geen de minste kwade wil. Eenige verkeerde
begrippen alleen zijn recht te krijgen... Hij gelooft vastelijk in
God, hij gelooft in uwe goedheid en in uwe openbaring, mijn
Meester. Wat hem nog niet duidelijk bewezen is, is uw werk
voortgezet en duurzaam gemaakt door de Kerk; dat eens aan
zal hij alle dogma's zonder moeite aannemen. »
-verd,
(3) Waar de beroemde capucien, P. Célestin, de vastenpreek alle Vrijdagen hield.
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« Zondag 13 Augustus (1871).
Ik ben gelukkig gelijk men het in dit leven niet zou
moeten zijn. Eergisteren komt mijn broeder wat laat voor den
diner, gaat aan tafel zitten en maakt waarachtig een gebaar als
van een kruisteeken. Ik geloof dat hij het zelf niet wist en
werktuigelijk handelde, maar aleven. Ik voel dat hij niet ver
hernemen der godsdienstige gebruiken... De-wijdersvanht
biecht plaagt hem nog altijd ; hij schijnt te verlangen dat men
hem zou overtuigen van derzelve krachtdadigheid en instelling
door u, Jesus. Hij heeft mij gevraagd of ik waarlijk voelde dat
zij noodzakelijk is, en of ik met de communie zonder de biecht
niet zou zijn wat ik ben. Want de communie begrijpt hij, en hij
weet nog welk geluk zij hem bijbracht. Alles is dus te verhopen
voor dien goeden broeder. »
Zaterdag 3o September (1871).
Een woord, mijn Jesus. Misschien is mijn broeder met u
verzoend. Hij zal bij den pastoor geweest zijn. Zijne moeder
schrijft mij dat zij hem gezegd heeft als hij thuis kwam, dat zij
een brief van mij ontvangen had. En waarom? Omdat uwe
zuster wenscht dat gij uwe plichten als christen zoudt vervullen.
Eh wel, heeft hij geantwoord, ik kan haar niets weigeren na al
het goed dat zij mij bewezen heeft en ik zal bij den pastoor
gaan. »
Ditmaal kwam het echter nog niet tot een biecht, maar
in die godsdienstige stemming componeerde Benoit een
zijner schoonste werken: het Drama Christi op de Evangelieteksten die onder de muurschilderingen van Guffens en
Swerts in de St Joris-kerk staan. Dat hij toen heel en al
onder Constance's invloed stond, blijkt niet alleen uit haar
dagboek, maar uit het gewrocht zelf. Ook de uitvoering,
was haar uitsluitelijk te danken, want na tal van moeilijkheden, verkreeg zij ze met haar gewonen onverdroten iever,
van Mgr. Dechamp, den toenmaligen aartsbisschop van
Mechelen:
«Woensdag II October.
... Wij zijn bij Mgr. Dechamp gegaan... Ik was er wat bang
van. Hij is zoo goed en zoo minzaam geweest... Ik heb aan
Mgr. gesproken van deze eenige liefde die mijn hart vervult
voor u, Jesus, ideale schoonheid, voor mijne lijdende broeders,
beelden van uwe smerten, en voor de kunst, de uitwendige
betooging van uwe schoonheid. Heb ik ongelijk gehad. Ik denk
het niet. Mij dunkt dat hij dat verstaan moet...
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((Zaterdag

21

October.

... Dezen morgen heb ik een beeldeken met eenige woorden
gevonden van Mgr. Sacré die mij het antwoord van den aartsbisschop meldt. Dit beeldeken is een sermoon over het geduld
en de smart. Ik begrijp dus reeds wat het antwoord zal zijn...
(Mijn broeder) beeldt zich in dat het tegen het Vlaamsch is, dat
men het heeft... Gij hebt mij Swerts gestuurd aan wien ik
de zaak rechtzinnig heb uitgelegd. Hij zal bij Mgr. gegaan zijn
en hem overgebracht hebben wat ik hem zeide. Mijne damen
en ik zullen niet zingen. Maar dat hij gedooge dat men in 't
Vlaamsch zinge. Zoo zal Benoit's vooringenomenheid vallen... »
«Zaterdag 28 October.
...De zaak van St Joris is gewonnen: wij, vrouwen, uitgesloten: Patientie: ik verwachtte mij er aan... Lieve Meester.
beziel (mijn broeder) opdat dit werk echt grootsch en godsdienstig zij. Daar hangt zooveel van af: Hij zeide mij gisteren
dat indien zijn werk af was, en indien hij door eenigen smertelijken slag van de wereld afgescheiden werd, hij in het klooster
zou treden... »
«Zaterdag

21

October

...0 mijn goede broeder, wat vreugde geeft gij mij ! Dit
werk van St Joris zal zoo echt godsdienstig zijn! En ik voel dat
mijn Jesus zich meer en meer aan u openbaart. Daar straks in
dien cursus (i) hebt gij van mijnen welbeminde gesproken met
zooveel geloof en eerbied! Gij gelooft er nu vastelijk in. Ik kan
er niet meer aan twijfelen en gij verklaart u openlijk christen
mensch. Moge God u honderdvoudig vergelden het overgroot
geluk dat gij uwe arme zuster geeft! Gij zult dit volledig maken
wanneer gij u zult verzoenen met den God dien ik aanbid en tot
hem zult naderen... Ik ben nog troosteloos geweest over de zaak
van St Joris. Mgr Dechamp had alles geweigerd. Die goede kleine
deken heeft het vaderland gered. Hij heeft eenen brief gegeven
aan Swerts die naar Mechelen is gegaan en de zaak werd toegestaan. Beziel mijn broeder, lieve Meester. Er zijn zinnen die
zoo goed opgevat zijn. Hij heeft mij gevraagd of ik tevreden ben
over de wijze waarop hij u spreken doet? Ja waarachtig ik ben
het. Dit Pater is zoo statig, zoo eenvoudig, zoo bovenmenschelijk. Misschien zal iedereen dat niet verstaan : patientie. Gij
zult tevreden zijn over mijnen broeder, 't is 't voornaamste.
(i) Cours d'esthétique, dien Benoit in 't begin elken Zaterdag gaf.
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Misschien is zijne redding aan dit werk verbonden. Ik zend
dikwijls mijnen engel naar den zijnen om hem te bidden dat hij
hem beziele... »
« Zondag 26 November.
Mijn welbeminde, nu is dat werk dat mij zoo aan 't harte
ligt af en goed af. Het is zoo schoon, lieve Meester, zoo
goddelijk dat ik er gansch van bewogen ben.... Mijn broeder
begrijpt dat daar iets wonders in schuilt. Hij die de bezieling
loochent, bekent dat hij bezield is geweest. Ik heb hem gesproken van mijne vrienden de engelen en ik ben overtuigd dat hij
er in gelooft zooals ik. Zijne moeder is hier.... Swerts heeft ze
voor het diner uitgenoodigd.... Gij weet dat ik veel geldlasten
heb gehad met dit geliefde werk van St Joris... »
« Woensdag 29 november.
(Mijn broeder) is gelukkig in zijne kunst, gelukkig in zijne
liefde voor zijne moeder die hij hartstochtelijk bemint en hij
beeldt zich in dat al dit geluk hem door mij komt. Natuurlijk is hij er dankbaar voor en in zijn kunstenaars geestdrift
ondervindt hij een gevoel dat zeer diep is, en ik geloof, zeer
zuiver. 0 Jesus, wat zijt gij in dit alles goed geweest.... Nu is hij
in een kring van goede en godvruchtige menschen die hem
zachtjes tot u roepen. Zijn gedrag is onberispelijk. Het geloof
heeft hij teruggevonden en welhaast, ik hoop het, zal hij niet
alleen met het hart maar ook met de daad christen zijn. Hij
is de vriend van onzen aartsbisschop, van onze geestelijken,
van kloosterlingen. Zijne moeder is vertrokken, gelukkig gelijk
zij het nooit geweest is... Bij haar vertrek heeft zij op hem een
kruisteeken gemaakt. Dit heeft mij ontroerd. »
Ja, dan scheen Mej. Teichmann het doel van al haar
pogingen bereikt te hebben. Benoit's benoeming in vervanging van Mr Bessems op 't oksaal van Onze Lieve
Vrouw was nog een stap in -de gewenschte richting en
eindelijk de Paaschtijd van 1872 bracht het zoo lang
betrachte geluk :
((Woensdag, 3 April (1872)
Mijn welbeminde, het doel mijns levens is bereikt, de
droom mijns harten verwezenlijkt ! Dezen morgen is mijn
broeder met mij tot u genaderd. Voor den eersten keer mijns
levens was deze zoo geliefde broeder nevens mij op het oogenblik dat gij in mijn hart komt » (r).
(i) Het was P. Célestin die Benoit in de biecht met God
verzoende.
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Wij hebben het toppunt bereikt van de vriendelijke
betrekkingen tusschen Peter Benoit en Constance Teichmann. Deze zoo edele en zuivere genegenheid langs beider
zijde zou nu enkel een dalen kennen; die rijke hoop moest
verijdeld worden, die belovende oogst verwoest.
Verscheidene factors moeten hier in aanmerking komen.
Vooreerst de uitwendige gebeurtenissen : — Den in
Juli van datzelfde 1872 viel de Meeting-regeering die een
tiental jaren van ongemeenen bloei aan de stad Antwerpen
had geschonken. Door deze regeering was Peter Benoit aan
't hoofd der muziekschool geroepen geweest, meest door
toedoen van den Schepen der Schoone Kunsten, Mr
d'Hane Steenhuyze. Doch bij de politieke mannen der
partij stond Benoit niet in bijzonderen geur van heiligheid
en wij hebben gezien welke diensten hem in dat opzicht
Mej. Teichmann bewezen had. Deze steun ging hem nu
ontbreken : zijne beschermster was zonder invloed op de
nieuwe liberale regeering, en deze, wel verre van voor
Benoit gunstiger gestemd te zijn, zou hem tal van moeilijkheden berokkenen.
Waren de politiekers vroeger Benoit niet genegen,
dan kan men het zelfde niet zeggen van de andere katholieken. Onder dezen telde de Vlaamsche meester eene
gansche schaar rechtzinnige, toegewijde, onbaatzuchtige
vrienden, die hem tot het einde toe getrouw bleven en zijn
krachtigste steun vormden, 't zij tegenover het katholieke
Staatsbestuur, 't zij tegenover de liberale stadsregeering.
Tot deze groep getrouwen behoorde natuurlijk Constance
Teichmann; doch altijd meer en meer zullen wij ze in 't
verborgen zien werken, zich op het achterplan terugtrekken.
Want in haar ook had een ommekeer plaats genomen.
De vroegere dweepende ingenomenheid week allengskens,
en ontgoocheling volgde. Niet dat Benoit van eerst af aan
samenheulde met de nieuwe meesters der stad en zijne eerste
vrienden overboord wierp. Dat was het werk van vele
jaren en in den begin stelde hij zich integendeel aan als
katholiek. Maar hier moet men rekening houden van hetgeen wij zegden over Constance's inborst : Zij was uit den
heele; schakeeringen kende ze weinig; zij beoordeelde de
anderen door hare rijke natuur en leende hun dan hoe-
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danigheden die enkel in haar bestonden. Zoo leefde zij
jaren lang onder de begoocheling van Benoit's geniale
persoonlijkheid, zag — onder kunstopzicht — door zijne
oogen en oordeelde door zijn doorzicht; maar den waren
Benoit zag zij niet — alleen de schepping van hare kwistige
verbeelding.
De ontnuchtering kwam; en met haar eene tegenwerking
even volledig als de vroegere ingenomenheid was geweest.
Eens ontgoocheld over den persoon, was Constance het
weldra over den kunstenaar, niet alleen in zijne oordeelen
maar zelfs in zijne werken. Wat het laatste betreft, kan men
het enkel toeschrijven aan de overdrijving eener hartstochtelijke natuur. Want hartstochtelijk is Constance Teichmann altijd gebleven — dat mag men nooit uit het oog
verliezen ; — zij oordeelde veel minder met haar verstand
dan met haar hart. Daaruit haar gemis aan kritieken zin.
Daaruit ook dat zij even hevig was in het afkeuren als in de
bewondering en dat zij weleens verbrandde wat zij aanbeden had.
Daarbij, ook op Constance hadden uitwendige gebeurtenissen gewerkt. Het ontbrak niet aan kortzichtige menschen om de vlucht van haren geest, den adel van haar
leven verkeerd op te vatten, om haren handel en wandel
onder artisten en menschen van alle slach, boven kleinzielige belangen, te laken, om de zoo zuivere genegenheid,
die haar trok naar al wat leed en twijfelde, verdacht te
maken — tot in hare eigene oogen toe. Hoe dit laatste gelukte, is mij nog een geheim. Zij bezat zulk een klaar
doorzicht in alle groote levenszaken! Maar hier gold het
wat het wezen zelf was van haar leven, de adem, de ziel
harer daden. Genoeg heeft men kunnen opmerken hoe zij
gansch een uitzonderingswezen was, hoe hare vroomheid
de grenzen der gewone vroomheid overschreed, het hooge
heilige nabij kwam. In alle aanteekeningen der volgende
jaren klinken ook kreten van zelfbeschuldiging en zelf
omdat zij — volgens-verachtingH.Tswerdig,
hare vrome overdrijving — den uitgelezen Bruidegom,
Christus, een deel onttrokken had der hem toegezworen
trouw.
Vrome overdrijving, ja, maar die noodlottige gevolgen
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had voor Peter Benoit, want Constance, overtuigd dat zij
machteloos was om hem tot het ware Goede en Schoone
terug te brengen, trok zich meer en meer achteruit en verdween allengs uit zijn zieleleven. Voor uitwendige gebeurtenissen alleen stond zij hem steeds ten dienste, 't zij voor
zijne school, 't zij voor de belangen zijner familie. En wat
hare gedachten over zijnen persoon ook waren, nooit verdween hare bezorgdheid voor zijn heil uit haar hart of
verflauwde hare toewijding voor zijne belangen.
Deze korte zielsontleding was noodig, wil men de kentering begrijpen die, rond die jaren, zich voordeed in de
betrekkingen van Benoit en Constance. Eenige aanhalingen
zullen dit duidelijker maken.
« Dijnsdag, 2 Juli (1872).
... 0 Jesus! welke val gisteren! Arm, arm, Antwerpen! Ik
ben er troosteloos om. Wanneer ik dat vernomen heb heeft het
hart mij gefaald en ik moest gaan zitten.... Wat gaat er van
mijnen broeder geworden en van zijne school? En al zijne
schoone projecten? Ik vrees erg voor hem.... »
« Woensdag, 28 (Oogst 1872).
... Het is alsof een sluier van voor mijne oogen wordt weg
Ik zie nu zoo duidelijk de gebreken mijns broeders dat-gerukt.
ik bijwijlen gewetensknaging ondervind. Ik verwijt mij mijne
lafheid hem niet berispt te hebben over zijne gebreken. Hij zou
ze verbeterd hebben en niet aldus geworden zijn... »
« Donderdag, 2 Januari 1873.
Ik heb de schoonheid, de reinheid gedroomd omdat ik ze
in u zag en dat ik ze in hem zocht. Ik heb ze er niet in gevonden. Arme broeder ! de last van mijne achting, van mijn ver
te zwaar geweest voor uwe ziel. Het is hinderlijk-trouwenis
vrienden te hebben die het ideaal, de volkomenheid najagen in
hen-zelven en in dezen die zij beminnen. In den grond zal de
schaamte van onbekwaam te zijn om dien edelen last te dragen
u, ondanks u-zelven, vervolgen. God alleen kan u de grootheid,
den adel der gedachte teruggeven. »
Ontelbaar zijn de uitboezemingen van dien aard die
men in de dagboeken kon opnemen. Nochtans bleef Peter
Benoit vier jaar lang — in 1872, 73, 74 en 75 — zijn paaschplicht vervullen aan de zijde van Constance. Ook bezocht
hij 's Vrijdags een gasthof waar hij visch kon eten en ging
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's Zondags naar de mis, omdat hij haar dat beloofd had;
maar het familie-huis, dat hij vroeger een Eden noemde,
ontweek hij heel en al, en in 't gasthuis kwam hij alleen als
hij een dienst te vragen had voor zich of voor zijne ouders.
Dat hij altijd op Mej. Teichmann kon rekenen, bewijzen de
volgende brieven uit het jaar 1875 :

STAD ANTWERPEN Antwerpen, den 187
MUZIEKSCHOOL
Chère Constance,
Voici la singulière missive que je viens de recevoir de notre
ami D... Sans avoir attendu mes explications — qu'il aurait pu
parfaitement me demander a Bruxelles – it dédit la soirée près
du ministre — soirée qui devait probablement décider de la
question-festivals.
Ceci me prouve une fois de plus que les hommes des deux
partis mettent en avant leurs opinions politiques et que les
questions d'art n'arrivent qu'au second plan.
Cette visite que j'ai faite ne peut en aucun sens compromettre ma neutralité — je sais ce qui s'y est passé et de queue
facon je my suis tenu — accompagnant Hiel j'ai cru a une
visite de famille. Du reste, cette réunion n'avait qu'un caractère
intime, et la preuve c'est qu'aucun journal n'en a parlé. Ensuite,
en supposant que j'adoucisse les angles par trop violents qui se
beurtent entre les Gueux et moi, dans 1'intérêt de la cause méme
que je défends — mais non ponr moi — et que je fasse cela dans
un sens entièrement négatif, je ne crois pas qu'il y aurait à me
soupconner de pencher politiquement plutdt vers 1'un que vers
l'autre parti.
Cette décision de notre ami D.., aura probablement fait
beaucoup de mal au résultat.
Mais enfin, cela est ainsi !...
Tout à l'heure on m'apprend que 1'Echo du Parlement a
annoncé que le second festival est annoncé comme ayant été
donné par le Gt aux chceurs de Gand !
Mais alors, c'est notre principe que 1'on adopte ! !... C'en
est fait du principe centralisateur ! Puisqu'une société d'amateurs
(débinés par Samuel) est chargée du festival. Seulement ce n'est
pas tout. Et la visite au ministre aurait pu faire triompher complètement mon plan.
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Maintenant je vous prie de bien vouloir parler à M. D... Je
ne veux plus accouriv et lui expliquer les choses comme si je me
rendais coupable de crimes — si les choses en sont là -- eest
bien malheureux ! mais ce n'est pas mol qui subirai le veto que
1'on voudrait mettre sur mes actes personnels, lorsque ces actes
n'ont rien de répréhensible. Vous pouvez enrayer cela — et
j'espère que vous voudrez bien le faire — (ne communiquez pas
cette lettre)...
J'ai eu hier votre missive. Comment pouvez vous croire que
je poserais jamais un acte injuste ? Vous savez que je suis juste
jbour TOUT LE MONDE — et ce n'est certes pas par Melle B... que je
commencerais un changement qui n'est pas possible.
Votre très dévoué.
A l'école tout va mal.
Le college m'a écrit une telle lettre sous l'ins/'iration de la
commission que je suis forcé de prier le college de ne plus me
faire siéger en commission avec des hommes qui mentent si
effrontément à toute vérité.
Vous comprenez qu'ayant tout le monde à dos — jusqu'aux
amis catholiques je me débattrai comme je pourrai — si je succombe — tant pis — je sais qu'il n'y a à Anvers que ces bas
politiques — je suis fini. Votre dévoué.
P. B.
STAD ANTWERPEN
MUZIEKSCHOOL
Chère Constance,
Je suis pris du matin au soir — samedi je me suis rendu
chez vous — mais vous étiez absente.
Je désirais vous parler de trois choses :
I.0 de M. Devigne de Bruxelles, dont la statuette Do,nenioa,
jeune fille priant — a obtenu à Paris et Bruxelles, la médaille
d'or — est en voie d'acquisition par le gouvernement — seulement.... à ce qu'il paraat.... M. Beco n'est pas favorable — le
Ministre au contraire favoriserait l'achat. — Il s'agit done de gagner M. Beco. Vous pouvez tout dans vette affaire — vette fois-ci
il n'y a pas de politique sous jeu — il y a un artiste de valeur qui
mérite d'être encouragé des deux fagons — et par la Gloire et par
Plutus. Par notre ami vous pourriez aisément faire conclure la
chose à l'avantage du sculpteur.
La chose presse, presse, presse, — notre ami le sculpteur a
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besoin d'argent — et nous artistes nous savons ce qui en est. —
Daarom schrijf ik U 'nen brandbrief.
20 M. Glari, m'a été recommandé par la lettre ci-incluse.
Je ne puis rien pour lui a l'Ecole. — Jorez y est professeur
de francais et d'italien.
M. Glari m'a dit qu'il pourrait s'occuper soit dans une maison de commerce, etc., etc. — Pouvez-vous faire quelque chose
pour lui? Je désirerais savoir quelque chose, non pas de positif,
c'est impossible pour demain. Je vais à Bruxelles mercredi et j'y
verrai ce Monsieur qui est très honorable, j'ai vu ses états de
service en Italie, etc., etc.
3° L'écluse n°54 est vacante àMolenbeek St Jean (Bruxelles).
Et voilà !... Il y en a, n'est -ce-pas,... consolatrice des
affligés... Vous portez une rude charge,... mais on n'est pas
notre chère Constance,... Ifra Kestence,... comme le disent vos
chers pauvres et les plus riches affligés.
Pardonnez-moi de vows demander tant à la fois... et n'en
voulez pas à votre respectueux et dévoué ami
Anvers, so Octobre 1875.

Peter.

Het 3° van dezen brief wilde zeggen dat Vader Benoit
naar deze plaats van sluismeester stond en dat Mej. Teichmann verzocht werd hemel en aarde te roeren om hem
dezelfde te bekomen — 't geen zij ook telkens gewillig deed.
Reeds in Maart van hetzelfde jaar 1875 was zij aldus
werkzaam geweest :
Maandag, 22 Maart (1875)
... Ik heb weer het middel uwer goedheid kunnen zijn ten
opzichte dezer familie. De arme vader werd schielijk afgedankt
De moeder kwam hier aangeloopen, doodbenauwd. Alles heb
ik in 't werk gesteld, ik schreef, ik sprak aan Jan D. (r) en, u zij
dank, kon ik den storm afweren. Alles zal nog goed afloopen.
hoop ik. Ik was gelukkig te zien dat mijn broeder zulk een toegedaan hart zijne ouders toedraagt. Zijne wanhoop grensde aan
waanzin en had het ongeluk moeten gebeuren, ik zou ernstig
ongerust over hem geweest zijn...
Een goede zoon is Peter altijd geweest. Warm was hij
aan zijne familie verkleefd, 't geen nog eens bewijst dat
eene gedevoueerde gade, die hem een aangenaam thuis had
(i) Jan de Laet.
35
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bezorgd, hem gelukkig en geacht zou gemaakt hebben.
Vurig bedankte hij met dees voorval mijne tante. Zijn kaartje
ligt nog in haar dagboek met erop geschreven : « Merci,
merci, merci, merci, alleluia, à tout à 1'heure. »
Nochtans werd de verwijdering tusschen hen altijd
grooter en grobter en enkele brieven alleen hebben wij nog
over te schrijven vooraleer dit kapittel in Constance's leven
te sluiten.
In Februari 1885 verloor Benoit zijne goede moeder.
Innig was zijne smart.
De volgende brieven zijn aan de weldoenster der
familie gericht:
« Edele Joncfrou en geëerde Vriendin,
Gister avond was onze lieve moeder nog allerbest — wel
had zij van wat pijn in 't hoofd en in de lenden (geklaagd), maar
verre was onze familie te denken dat onze moeder dezen mor
zou bediend worden.
-gendrs
Om 6 ure heden kwam mij een brief van mijnen broeder (r)
het treurige nieuws brengen dat de doctor verklaard had den
toestand der geliefde ziekene, gevaarlijk te zijn...
Toen ik te huis kwam had de bediening reeds aangevangen
— Moeder was moedig — maar sedert dat oogenblik schijnt zij
in een gedurige sluimering te verkeeren. Geen woordje, geen
oogslag bekomen wij van haar...
Misschien, als de doctor Thieren (welken ik in allerhaast
heb doen roepen) zal gekomen zijn, zal er middel gevonden
worden om eenige beternis te bekomen -- de doctor van Wyneghem dien hier reeds dezen morgend om 4 ure aankwam is tot nu
niet meer terug gekomen. — Wij zijn middag.
Durf ik op UE. rekenen om mijne zuster te St-Andries per
dépèche te willen doen verwittigen? Van UE. komende zal het
droevige nieuws haar minder hard voorkomen. Eilaas, kwam zij
nog maar in tijds !....
Wij allen groeten UE. eerbiedig en drukken u onze hoog
vriendschap uit.
-achtinge
Uw bedroefde vriend,
Peter Benoit.
Wyneghem, 3 Februari 1885. »
(i) Auguste, sluismeester gelijk zijn vader. De familie was
alsdan reeds te Wyneghem gevestigd.
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« Edele Joncfrou :
Durf ik zoo vrij zijn UE. te verzoeken ons eene zusterdienster te willen laten bezorgen.
Onze lieve moeder is nog altoos gevaarlijk ziek. — Dezen
nacht zal volgens de doctors veel bijbrengen tot wel of wee. Met
mijnen hartelijken clank.
Gelief, geëerde vriendin, de uitdrukking mijner eerbiedige
gevoelens te aanveerden.
Mijnen goeden vriend Willem Mertens die vandaag moeder
is komen bezoeken in gezelschap van onzen trouwen vriend
Josef Van den Bosch zal UE. dit schrijven overhandigen.
Uw verkleefde
en eerbiedige

Peter Benoit
Wyneghem — feb. 85. »
Aan de sponde van moeder Benoit zou Mej. Teichmann
niet falen, zij de troostengel van alle zieken en stervenden :
«Vrijdag, 12 (Februari 1885).
... Eindelijk (i) ga ik bij Mertens waar ik verneem dat
moeder Benoit gisteren op sterven lag en dat zij misschien dood
is! Het gedacht dat hare dochter ze niet meer zal zien, dat de
Pastoor er misschien niet teruggekeerd is, maakt me wanhopig.
Ik neem het besluit naar Wyneghem te gaan (2). De reis alleen
met u en mijne gebeden zeggend, stilt mij en doet mij deugd. Ik
ga eerst bij den pastoor waar ik verneem dat de zieke een weinig
beter is en daarenboven dat ze allerbest bereid is voor het sterven. Dat was het voornaamste. Ik heb ze heel slecht bevonden,
maar met volle kennis en gansch gelukkig mij te zien. Wij hebben elkander omhelsd en zij heeft me vaarwel gezegd tot in der
eeuwigheid. Ik heb aan zuster Margaretha getelegrafeerd. Zij
zal morgen komen, denk ik. »

« Zaterdag, r4.
Dezen morgen is zuster Margaretha aangekomen met
hare overste. Om twaalf uren vertrokken zij naar Wyneghem.
Wat geluk voor de zuster hare moeder te kunnen bijstaan in
hare laatste stonden! Zij zal ze helpen in dien geduchten
doorgang van het leven tot de eeuwigheid...

(r) Na twee, drie bezoeken van den zelfden aard.
(2) Voor den tweeden keer. Mej. Teichmann was den 48n
Februari reeds bij de zieke geweest.
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« Zondag, r5 Februari 1885. Vastenavond.
Heer, mijne arme moeder Benoit is gisteren om I uur gestorven. De zuster heeft ze niet meer in 't leven gevonden. Het
bedroeft me, maar Gij weet toch beter dan wij wat haar zalig
was.... Wat zegen ik u, lieve Heer, dat ik haar dit laatste bezoek mocht brengen!...))
Benoit zelf meldde met korte woorden zijn groot verlies:
« Edele Joncfrou,
Heden om I ure ontviel ons onze geliefde Moeder.
Aanveerd, Edele Joncfrou, de uitdrukking mijner droevige
en eerbiedige gevoelens.
Peter Benoit.
Ook voor UEdele Geachte Familie.
Wyneghem, Iq. Februari 1885. »
Met de dood van Moeder Benoit kunnen wij dit kapittel
sluiten. Nooit tusschen Peter en Constance sloegen de
wateren weer toe. Hunne betrekkingen bleven gansch uit
er nooit meer spraak. Wel-wendigvazlsrkw
bleef Mej. Teichmann voor hem'bidden en innig was haar
verlangen voor zijn heil en welstand. De eerste aanval der
ziekte die haar naar het graf moest leiden, gebeurde rond
Palmen-Zondag. Zij gelastte mij, volgens haar jaarlijksch
gebruik, een gewijd palmtaksken aan den Meester te sturen.
Zij, die haar leven zoo menigmaal voor zijn zieleheil
had opgedragen, zou natuurlijk hare bezorgdheid in hare
laatste stonden niet afgezworen hebben.
Dat haar afsterven den grooten meester bedroefde,
lijdt geen twijfel. Al had Benoit gebreken, zijn hart stond
op de rechte plaats en ondankbaar was hij niet, hoe Mej.
Teichmann ook dikwijls meende dat hij geheel onverschillig ten haren opzichte was geworden. Bij al zijn roem,
de grootschheid van zijn scheppingskracht, den omvang
zijner gaven, was Benoit een ongelukkige. Familiebanden
kende hij niet meer, vleiers verwarde hij dikwijls met
vrienden ; eenzaam stierf de groote stichter onzer muzikale
kunstschool, slachtoffer van een mysterieus noodlot —
wederwraak van 't genie of geheime oordeelen der Voorzienigheid ?
M. E. BELPAIRE.

LENTELIEDEREN

Nu is zij weergekomen! Ja 't is zij
de schoonel Zie hoe zij de schoonheid brengt
met armenvollen bloesems die ze schenkt
lijk zon, opdat niet één nog droevig zij!
Zie welk een kroon ze'op 't bleeke voorhoofd lei
van d'ouden tijd die, blij, heur heeft gewenkt
en toont de glimlach van een hoofd dat denkt
als tegengroet die 't blonde kind hem zei.
En juichend in de voorjaarszonne stort
ze gansch heur leven uit in breed geluk
en weent niet als 't verspreid wordt in den wind.
Dan, argeloos, naïef gelijk een kind,
slaat zij geheel heur eerste liefde stuk
als zij van Lent' tot rijpe Zomer wordt.
1903
II

't Is avond. Hoor! in 't witte lente-zwijgen
klinkt, dof, opeens het brommend klokgeluid
heel ver, en blaast de stille liefde uit
van hen die in dat uur naar vrede hijgen.
Er vaart niets door de wit- bebloemde twijgen
dan 't klokgebrom dat 'k weet niet wat beduidt;
het is of het de verre dood beluidt
van bleeke sterren die lijk perels zijgen.
Nu, groote, diepe stilte! Maneglans
omhult hoog-lichtend heel het donker blauw
en gansch de hemel is één sterrenkrans.
En schooner nu staan al de lenteboomen
zoo roerloos-stijf in 't lichtend grauw
grijs-wit, alsof ze blij zijn dat ze droomen...
1903
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III
De perzikboom bloeit wuivend in het goud
gestraal van eenë ondergaande zonne,
wier glinstring met haar eigen bloed gesponnen
de bloementrossen breed omstrengeld houdt.
— Zóo is mijn ziel, veel zonnedagen oud,
heur eigen droom met bloesembloei begonnen
om eens bleek te gaan sterven in het woud
van rust gezoomd door avond-horizonnen.
En in den avond wuift mijn boom bij poozen
en strooit rondom zijn roode bloemendood
gelijk een kostbaar blood, een al te broze
genieting. — Maar ginds zinkt de zonne, groot
gelijk een wereld, en de grondelooze
ontwolkte lucht is lijk heur glorie rood.
1904
JAN VAN

T
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LEENEN.

VOOR ST, CECILIA

Ik heb u altijd heel teer liefgehad :
Uw leliekleed met rozenbloed bespat,
En zeven sterren om uw hoofd gereid,
Uw palmtak met laurieren saamgevlijd;
En om uw blonde beeldnis bloesemblank
Een wolk van Englenkopjes, en een klank
Van zoete kinderstemme' en wiekgerucht,
Als lentegeur rondom door blauwe lucht.
Alnaar ik staar in vrome mijmering,
Straalt klaarder om u heen de lichte kring,
Die de allerschoonste Schoonheid om u spreidt,
Met de aureool der reinste heiligheid,
Die in een gouden stralen-kleed U hult,
En om U heel de lucht met goud vervult;
En aldoor groeit de luister om uw haar,
Alnaar ik op uw heilig wezen staar. —

Gelijk een bontbeschilderd vensterglas,
Dat, toen de morgen pas geboren was,
Slechts halfontwaakte beelden-vormen flauw
Vertoonde, en zwakken schijn van rood en blauw;
Maar toen de zon steeg bloeide er onverwacht
Een kleuren - mozaiek op uit den nacht:
En aldoor groeit zijn lichte kleurendag
Bij 't inn'ger stralen van den zonnelach. —
Cecilia, naam zoo melodisch-schoon!
Wat klinkt er in dat woord al wondre toon,
Die strijkt zoo streelend langs mijn stille ziel,
Of heel een hemel van muziek er viel,
Bij 't spreken van dien hemelzoeten naam...
Cecilia! — wat lauwe lelie -aêm
En rozenluwte en wondre weeldenwel
Van warmen lentegeur vervult mijn cel? —
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Een meiewei in witte bloesempracht :
Veel blanke boomen strooien bloesems zacht,
En buigen de armen rank vol hermelijn,
Tot zilvren zegeboog en baldekijn,
Waar statig schrijdt, in slepend witte wá,
Mijn blanke heilige Cecilia,
Die 't kuisch symbool der meiepracht bemint...
En door de boomen waait de lentewind.
En door de boomen waait een wijd gerucht
Een witte, wijdgevleugelde Englenvlucht,
Die volgt met zwevend-zoeten hemelzang
Van stemmen en muziek, haar stillen gang.
Zij streelen gouden snaren waar zij gaat,
Zij dragen vroom den rand van haar gewaad,
Zij strooien blanke lelies voor haar voet,
En leiden haar den Bruigom te gemcet.
.
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Reeds zonk de zon in purperrood verschiet
Nog altijd komt de Bruidegom maar niet.
Zij staart — een tuil van lelies in de hand —
Verlangend naar den verren avondbrand,
Die langs haar blanke hoofd en handen glijdt
En 't blanke kleed met rozen-glorie wijdt
En 't blank gebloemte tint met rozengloed,
Als ware 't Christi stille liefdegroet.
Zij wendt zich : voor Haar knielt Valeriaan
En schouwt haar zwijgend in verrukking aan,
Zoo zoet bedwelmd van haar devoot gepeis
Als trad ze uit een onzichtbaar Paradijs.
In de avondglorie, waaiend achter haar,
Ziet hij, met breedontploken wiekenpaar,
Een Engel staan in stralend gouden glans,
Die beiden reikt der rozen martelkrans.
Wanneer zij de oogen sluit in kuischen droom
En de avondnevel om haar heen nog loom
Is, van de weelde harer schoone stem —
Eén eindelooze liefdehymne aan Hem —
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Schaart de Englenstoet zich in aanbidding stom.
En fluisterstil — een heilge wacht — rondom
En staart op haar gelaat, zoo kalm - sereen....
Door 't stille zwijgen snikt een zacht geween.
Maar toen zij opstond uit den levensnacht
En Christus in des dagens lichte pracht
Haar wenkte : « Kom mijn blanke leliebruid »
Toen klonk rondom één hosianna luid;
En wijl zij door des lijdens vlammen toog
En ongedeerd door smaad en schande vloog,
Tot zij den Bruidegom aan 't harte lag,
Viel over haar Gods volle gloriedag.

Nu schrijdt zij de gepalmde Maagden voor
En leidt den hoogtijzang van 't Englenkoor;
De sterrenwereld wentelt naar de maat,
Die ze op haar jubelende cyter slaat.
Er wuiven leelje' en palmen waar zij schrijdt,
En rozen liggen voor haar voet gespreid,
Wijl God, geroerd door haar mystieke luit,
Haar 't voorhoofd kust, en teer in de armen sluit.
o Mijn Cecilia, mijn heilge -zoet,
Die zooveel schoons me in 't harte bloeien doet,
Te wonderlijk van toon, té teer van tint,
Dat ik er ware woorden ooit voor vind,
Leer mij der Englen zoete hemelwijs,
Dat ik uw reine pracht eens waardig prijs.
Die 'k schouwen mocht in vrome mijmerij...
Celia, mijn heilge, bid voor mij.
FELIX RUTTEN.
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Er zijn twee soorten van kritiek : de kritiek uit bewondering, uit liefde; deze die mee opgaat met den schrijver,
zijne gedachten zoekt te doorpeilen, te doordiepen, zijne
gevoelens te vatten en mede te voelen;. de kritiek waardoor
men zijn harteklop rhythmeert op den harteklop van den gevierden kunstenaar; de kritiek in een woord, de groote, de
echte. Daarnevens de kritiek die enkel de kleine kanten
van het werk doet uitschijnen en, bij laatste ontleding,
eene karikatuur oplevert.
Deze bedenkingen rezen in mij op bij het lezen van
Mr. Vermeylen's artikel over mijn « Christen Ideaal », —
artikel dat men aanzien mag als een ontwijkend antwoord
op mijne bespreking van zijne «Verzamelde Opstellen ».
Waar mijnerzijds waardeering, heusche sympathie en
warme geestdrift sprak, met eenige algemeene voorbehoudingen, verkoos Mr. Vermeylen een passend antwoord te
ontduiken, door zelf als aanvaller op te treden.
Viel hem dit wederwoord zoo lastig, dat zijn wrevel
zich daar met eens op mijn « Christen Ideaal » moest werpen? — Waarlijk,een verkwikkende zenuwontspanning voor
wie zich gaarne gelden doet. — Want waarom nu dit boek besproken? Eene actualiteit is het niet. Met de ((Verzamelde
Opstellen » heeft het geen uitstaans. Wat dreef Mr. Ver
er toe eene kritiek aan mijn werk te wijden? Vooral-meyln
hij, door zijn ongeloof en zijn twijfel zich zoo sterk wanend!
't Geldt hier echter niet mijne denkbeelden, maar overtuigingen, die aan katholieken dierbaarder zijn dan de
eigen persoon.
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Want wat Mr. Vermeylen in Vlaanderen zocht te kleineren was niet het Christen Ideaal van Mej. Belpaire,
kwezel ofte klopje, maar het Katholicism, de Christene
2estetiek, de godsdienstige opvatting van kunst en van leven.
Met fiere blijdschap neem ik dan de gelegenheid te baat om
die verhevene beginselen te verdedigen.
Het groot verschil van meening tusschen Mr.Vermeylen
en mij, is de grondslag zelf aller redeneering : de opvatting
der waarheid. Voor hem is de waarheid iets grilligs, uiterst
subjectief, afhangend van ieder individu en van de kortstondige stemming van dien individu (i); voor mij, gelijk
voor alle katholieken, is zij een vast, onveranderlijk licht,
ongeschapen, onbegonnen, alle menschelijk dwalen en falen
vóórbestaande. Bij gevolg is er maar ééne waarheid, de
waarheid, en valt het aardig beeldje van den heer Vermeylen
van het verdeelen der waarheid in ((doosjes n — zeker bij
den apotheker? — in het belachelijke.
Immers dat is de gansche stelling van mijn Christen
Ideaal : — Gelijk er eene abstrakte, absolute waarheid is, is
er eene abstrakte, absolute schoonheid, onafscheidbaar van
deze waarheid, uitstraling van deze waarheid : « De schoonheid is de luister der waarheid. n — Plato's getuigenis zal,
hoop ik, den heer Vermeylen niet verdacht voorkomen als
te katholiek. — Dus hoe meer waarheid, hoe meer schoonheid; hoe meer licht, hoe meer luister. Daar de Christene
openbaring het hoogste en volste licht ontsluit, brengt zij
ook aan het menschdom het hoogste en volste ideaal van
schoonheid.
Doch er is natuurlijk licht en bovennatuurlijk. Het
bovennatuurlijke sluit het natuurlijke niet uit, maar brengt
het integendeel tot volkomenheid. Zoo gaat in den christen
niet de mensch te niet, maar komt eerst tot volle ontluiking aller zijne vermogens en betrachtingen.
Hier moet ik de luchtballekens van den heer Vermeylen
— hoe jammer ook! zij vlogen zoo lustig en hoog! — met eene
(I) «Was mijn verstand niet de schepper van dat wezen, en
van al zijn hoedanigheden! Ik alleen was maatstaf van 't goede
en 't kwade, en in den grond was niets goed of kwaad. » Verza-

zavielde Opstellen, blz. rr5.
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speld doorsteken; want ijdel is zijn schermen met het « menschelijke-zonder-meer » of het « algemeen-menschelijke ».
Mag ik deemoedig vragen wat hij bedoelt met het
« menschelijke-zonder-meer»? Of het soms het menschelijk
gevoel van 't heidendom is, dat zijne uiting vond in een
totaal gemis aan medelijden, in de verdrukking van alle
zwakheid, in de schande der slavernij?
Neen, zulk algemeen menschelijk gevoel heeft het
Christendom niet gekend, maar wat het aan de wereld
bracht was het gansch nieuw begrip der broederlijkheid,
der solidariteit van 't menschelijk geslacht, van de gemeenschap der geestelijke goederen en van het sacrificie van goed
en bloed ten voordeele van den medemensch.
Dat is het algemeen menschelijk gevoel van het Christendom, en daarom meen ik gewettigd te zijn vast te stellen
dat de wereld tot aan het Christendom moest wachten om
de volle openbaring der menschelijkheid te genieten, en dat
in het Christendom, en in het Christendom alleen, het menschelijke tot zijn volle recht kwam.
Het is altijd het diepe woord van Hettinger : u Nachdem Christus wahrer Mensch geworden, ist auch alles acht
Menschlich christlich. u
3a, al het menschelijke is in den christen, maar in den
mensch is niet al het christelijke. Zoo ver is dus het Christen
ideaal boven het menschelijke verheven, als het bovennatuurlijke boven het natuurlijke; maar het natuurlijke gaat
daarom niet te loor; onmisbaar is het als de grond onder
onze voeten.
Met een minachtend schouder-ophalen zal Mr. Ver
overwegingen begroeten. Wat weet hij ook-meylnadi
van den slotsteen aller natuurlijke en bovennatuurlijke
orden : de Menschwording van het Woord? Hoe aan zijn
verstand gebracht dat in Christus, waren God en waren
mensch, den knoop is te zoeken van alle betrekking tusschen
den Schepper en het schepsel, tusschen den Eeuwige en
den sterveling; den sleutel van alle geheimen van kunst
en leven?
Daarbij is het niet Mr. Vermeylen alleen, vrijdenkenden (?) professor aan eene vrijdenkende (?) universiteit, dien
ik thans voor heb. Het Kantism heeft in de philosophie

EN HET CHRISTEN IDEAAL

545

zulk eene verwarring gebracht en de moderne school zulk
een chaos in de letterkunde, dat de katholieken zelf aangetast
zijn door de ziekte dezer eeuw : zij hebben geene zekerheid;
hun eesthetiek berust niet op vaste beginselen.
Innig is altijd het verband geweest tusschen de philosophie en de kunst, juist uit hoofde der verhouding van de
waarheid tot de schoonheid. Van het hoogste belang is dus
voor de kunst een stevige wijsgeerige grondslag. Omdat de
modernen dezen missen, vallen zij in zulk vreemde 2esthetische begrippen, of liever, varen zij, zonder loods, op alle
wateren rond.
Toch is de philosophie enkel de menschelijke voorbereiding tot de goddelijke openbaring : het natuurlijk licht,
dat den mensch brengt tot op het punt waar hij het bovennatuurlijke kan aanstaren. — Hier komt mij een luistervolle
bladzijde van P. Gratry in het geheugen :
« Quand parmi les chercheurs, un homme, plus persévérant
que les autres, va jusqu'au bout de la raison, jusqu'au terme de
la philosophie; quand, en montant toujours, it trouwe ce que la
philosophie cherche, ce que veut la raison, eest à dire la lumière
de Dieu, l'autre lumière plus haute que nous; quand eet homme,
dans sa joie, indique aux autres, du sommet ou il est parvenu,
la source de la lumière et le soleil levant, croit-on que ceux qui
le suivaient et l'appelaient « mon maitre » vont s'élancer et
monter à sa suite, pour voir ce qu'il montre du doigt? En aucune
sorte. Ceux qui étaient et sont encore sur le versant obscur et
froid de la montagne, s'arrétent, et, secouant la tête, il disent :
« Celui -ci n'est plus avec nous; it est sorti des limites convenues.»
Oui, Pon est convenu que le point d'ou l'on voit le soleil est
en dehors de la philosophie. 0 captifs ! que Platon vous connaissait bien, quand it décrivait sa caverne! Oui, dis-je, it y a
une conspiration pour exclure de la philosophie tout homme
qui s'élève avec elle jusqu'á. la foi du Christ. Oui, it y a des Juifs
de la pensée qui, décidés à repousser ce que cherche et attend
la noble philosophie, cette prophétique tendance de l'esprit hu main, font encore aujourd'hui ce que je lis dans l'Evangile :
« Les Juifs étaient convenus que si quelqu'un le confessait
comme Christ, celui -là serait mis hors de la synagogue. »
» Ne sovons pas de cette conspiration. Sachons suivre ceux
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qui nous devancent. Sachons monter oti sont les ámes qui
voient; et comme nos yeux ne sont point autres que les leurs,
nous verrons la lumière aussi quand nous serons sur le versant
de la montagne qui fait face au soleil. »
Geen beter toelichting van mijn gedacht kan ik verlangen dan dit treffend beeld van den Franschen wijsgeer.Wat
hij van de philosophie zegt, past evenzeer op de kunst.
Beide zijn een berg die tot de hoogte voert.
De philosophie is de menschelijke voorhalle van den
godsdienst. —'t Is Virgilius, de natuurlijke rede, die Dante
brengt op den drempel van 't goddelijk aanschouwen. —
Geen tegenstelling is ei tusschen het geloof en de rede,
tusschen het bovennatuurlijk licht en het natuurlijke; en het
bovennatuurlijke sluit in zich het natuurlijke.
Zoo ook voor de kunst : heel het « menschelijke-zondermeer» staat ten dienste van den christen kunstenaar, maar
waar de ongeloovige zal blijven staan,weigerend te aanschouwen en zijnen rug keerend tot de zon, zal de geloovige een
eindeloos uitzicht aanstaren ,badend in vloeden lichten luister.
Ook de kunst is als een menschelijke godsdienst : het
aardsche sacrament van 't ongeschapen Schoon.
Waar ik Mr. Vermeylen ten volle kan beamen, is in de
meening dat de kunst bij uitstek is eene menschelijke uiting.
Ik denk zelfs dat ik het vóór hem zeide, dat ik in mijn
Christen Ideaal zocht uiteen te doen hoe in het kunstwerk bezieling en vorm één zijn, gelijk in den mensch ziel en lichaam, gelijk in het sacrament gratie en uitwendig teeken.
— Was het ook niet te dier gelegenheid dat ik over het Protestantism uitweidde op eene voor Mr. Vermeylen zoo
ergelijke wijze? — Nu, vermits men de zwakken niet mag
verergeren, wil ik pogen duidelijker te wezen.
Wat ik dan het protestantism verwijt, waaraan ik
zijne onbekwaamheid toeschrijf tot het voortbrengen van
groote kunstwerken — wel te verstaan als het met zich-zelf
logiek blijft — is juist zijn gebrek aan echte menschelijkheid.
Hoe meer men zich verwijdert van de waarheid, hoe
verder men is van de schoonheid en van de liefde die zij
verwekt. — Het heidendom bezat altijd minder en minder
menschenliefde, naarmate het zich verwijderde van de oor-
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spronkelijke openbaring en in het polytheism verzonk. Het
protestantism, dat een sterk afnemen is van 't christelijk gevoel, bezit ook niet de volle levenskracht, de breede menschelijkheid van het waar geloof : het Katholicism. Heeft
het niet de aardsche Moeder van den God-mensch uit zijn
eeredienst verbannen en daardoor eene doodelijke wonde
gebracht aan het alles uitleggende mysterie der Menschwording (i). Is bij hem niet het begrip van het sacrament
te loor gegaan, het kerkelijk sacrament, oorbeeld van het
sacrament der aarde : de kunst?
Overal loopen de twee orden — natuurlijke en bovennatuurlijke — ineen. Men kan den christen niet van den
mensch scheiden en ook niet den mensch van den christen;
maar in den christen alleen komt de mensch tot zijne volle
beteekenis. Ook is het in het Christendom dat het menschelijke zijnen vollen omvang vindt. Wij zijn het dus niet die
de menschelijkheid verengen en verminken, maar wel degenen die ze zoeken te ontkronen van haar schoonste recht,
die niet erkennen dat hare hooge bestemming is de eindelijke
en feitelijke vereeniging met de godheid, waarvan de
Menschwording het aardsche pand was.
Daarna staat het Mr. Vermeylen vrij te schelden met
« secte -geest » of zich verre boven ons, kleinzielige katholieken, te wanen omdat hij met tal van hoofdletters gewaagt
van « de Geestelijke Schoonheid van Vlaanderen » en « het
oorspronkelijke werk van den Geest, de schoonheid van het
menschelijke- zonder-meer : de kunst ». Enkel kan ik hem
beklagen dat hij zich bevredigd vindt door dit menschelijkezonder-meer, dat al niet zoo schoon of minnenswaardig is,
ontdaan van alle trachten en smachten naar den hooge. Ook
beklaag ik, in handen zulker materialisten, mijne dierbare
kunst, wier zending verlaagd, wier verhevenheid miskend,
wier luister vernepen wordt tot schabel der hooghartigste
verwaandheid.

(i) Voortreffelijk zegt Mr. Vermeylen : «De heilige Maagd,
waartoe die vrouw haar handen en haar tranen heft, was zij
minder een werkelijkheid dan het beeld dat ik in mij droeg? »
Verzevzelde Opstellen, blz. io8.
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Who love my art, would not wish it lower
To suit my stature,

roept Mrs Browning uit, met edele fierheid.
Met meer recht kunnen wij, christenen, dat den ongeloovigen toeroepen. Immers ons ideaal is onbereikbaar,
hemelhoog, goddelijk; maar tot de maat onzer kleinheid
willen wij het niet vernederen.
Dat van den heer Vermeylen zal heen lichter vallen te
omvatten — te meer indien mijne gissing de ware is, dat,
getrouw aan de voorschriften der moderne schoonleer, het
menschelijke- zonder-meer voor hem besloten ligt in het
aanbeden Ik.
M.

E. BELPAIRE.

IETS OVER TWEE VOLKSDICHTERS

De huidige lyrische poëzie staat bijna overal ongemeen
laag. In Frankrijk stierf voor eenige jaren Paul Verlaine,
de stichter der thans drukgevolgde kunsttheorie : (c de la
musique, de la musique avant toute chose »; in Nederland
kwam de generatie van '8o op met het wachtwoord van
Willem Kloos : « poëzie moet zijn de allerindividueelste
expressie van de allerindividueelste emotie » iets waaruit ik
maar niet goed wijs worden kan. Lyrische poëzie is veelal een
soort rebus, iets wat een gewoon sterveling, die in geene
bijzondere geheimen ingewijd is, vaak niet begrijpt. Ofwel
lyrische poëzie, die verstaanbaar is, komt zoo onnoozelklein uit op het beslagmakend uiten van een alledaagsch
stemmingje, gevoeletje of indrukje, omdat de dichters en
dichtertjes uit onzen tijd het noodig wanen heel de belangrijke
psychologie van hun wezen, hunne ongeduldig wachtende
medemenschen voor te leggen. Het volk leeft niet mede
met de kunst, deels omdat het ze niet begrijpt en deels omdat het wars is van al dat eng subjectivisme. Des te opmerkzamer is het als er een dichter aangetroffen wordt die
de gaaf bezit te kunnen doordringen tot het volk en de
geestdriftige sympathie van het volk te kunnen afdwingen;
des te heilzamer ook — omdat hij alleen staat — is zijn werk
indien hij zijne kunst aan het goede besteedt.
Nu wou ik wel een woord reppen over twee volksdichters die uit het volk opgegroeid zijn en het volk door de
medeslepende kracht van hun lied kunnen begeesteren.
De eerste is een Bretoen : Théodore Botrel.
Botrel! In Bretanje, zijne lieve geboortestreek, is die
naam op aller Iippen. De Bretoenen leven — evenals de
Provencalers — niet zoo innig met Frankrijk mede, maar
daarom zijn zij des te sterker gehecht aan hun land. Alles
36
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wat Bretanje aanbelangt, alles wat de ziel van Bretanje vertolkt of zijn roem verhoogt weten de Bretoenen te huldigen.
Zij zijn trotsch op hun verleden, op hunne overleveringen,
hunne gebruiken, hunne taal, hunne groote mannen. Zoo
begroeten zij Botrel ook met geestdrift en liefde. En als de
hooggevierde smidsjongen de eene of de andere vergadering
zijne liederen voorzingt,waarin hij het aloude christen geloof
en de dappere vaderlandsliefde vereert, zet de liefde het
geheugen der toehoorders kracht bij en heel de zaal jubelt,
jubelt! En toch heeft hij nooit hoogere studiën gedaan;
nooit heeft hij andere lessen gekregen dan de ruwe lessen
van arbeid en armoede. Daarover schaamt hij zich overigens
niet en bekent het vrij openhartig :
Mais à ceux qui sévèrement
Jugeront ma « littérature »
Je dirai que chez moi vraiment
L'esprit n'eut guère de culture;
Que chez le Pauvre it faut pouvoir
De bonne heure aider père et mère
Et que dès Tors tout mon savoir
Me vient de l'école primaire,
Merk aan hoe hij het woord littérature tusschen haakjes
schrijft, als kwam het hem gewaagd voor zijn nederig werk
met zoo een hoogen naam te doopen. Want hij wil niets gemeens hebben met de trotsche dichterschaar die hoog troont
op den franschen Parnassus en niets bedoelt dan eigen lof
uitbazuinen : volksdichter wil hij zijn, niets anders. Zonder
zijne kunst te verlagen heeft hij ze vatbaar gemaakt voor de
menigte en haar, door de tooverkracht van zijn woord,
willen houden in het betrachten van alle ware grootheid.
Niemand heeft ooit beter dan hij de ziel van zijn volk begrepen noch haar zoo wel weten te uiten : het volk vindt in
die liederen heel zijn wezen terug. Daarom heeft het volk
die zangen aangeleerd en zingt het ze overal onder het lang
dagwerk en binst de rustige winteravonden. Zoo gaat het
niet met een straatliedje dat de menschen op een markt- of
kermisdag medebrengen van een heeschgetierden accordeon speler : goed voor eenige dagen, niet langer. Dat is het
verschil tusschen kunstliederen en straatliederen.
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Eens wou Botrel eenige zijner liederen voorzingen te
Port-Blanc. Hij had zijne komst eenige dagen voorafgekondigd en op den gestelden dag kwamen zij af, mannen,
vrouwen, kinderen, meest allen visschersgezinnen. Niet
zoohaast had Botrel een zijner best gekende stukjes ((La
Paimpolaise» aangeheven, of heel de vergadering begon :
ruwe mannenstemmen, fijne vrouwen- en kinderstemmen
stegen al te zamen op in een toomeloos gejubel; en al de volgende liederen, dat konden zij ook medezingen, hoor! Dit getuigt
genoeg hoe diep zijne zangen tot het volk doorgedrongen zijn.
Alles wat verdient bezongen te worden heeft Botrel
bezongen. Godsdienst, vaderlandsliefde, gehechtheid aan
eigen zeden en taal heeft hij gehuldigd; het heerlijk verleden
van Bretanje heeft hij opgehemeld; de bekoorlijke overleveringen van zijn land stralen in zijne liederen door; de vrede
van het huiselijk geluk, de welbekende tochten der bretoensche visschers naar Ysland, de oude ambachten van den
landbouwer, den houtbewerker, den steenkapper, met éen
woord alles wat het bretoensch volksleven eenigszins weerspiegelt leeft in Botrel's kunst. En dat alles heeft de dichter
vertolkt in een lossen en toch krachtigen verzenbouw met
ongekende frischheid en levendigheid : van af het eerste
vers bemerkt men dat er hier geen spraak is van een dichter
die zich dwingt om zijn aristocraten-kunst af te leggen en
om iets te kunnen schrijven voor het volk dat geen bargoensch is — neen, we voelen dat Botrel heel natuurlijk die
springlevende volksliederen heeft weten te scheppen.
De drie boeken, die deze nog jonge man heeft laten
verschijnen, hebben wonderen bijval ingeoogst. In enkele
jaren werden een groot getal duizenden van zijne Chansons
de chez nous en Chansons en Sabots uitverkocht; het ander
Coups de clairon dat slechts vóor twee jaar verschenen is,
beleefde ook reeds verschillige herdrukken. De goede aftrek
dezer boeken valt des te meer in het oog daar de pornografische letterkunde nu zoo hoog den scepter zwaait in Frankrijk. Want denkt niet dat Botrel zijn kunst zou willen verlagen tot het bezingen van vuige hartstochten, noch zelfs
dat hij iets zou willen schrijven tegen het geloof zijner godsdienstige landgenoten. Hij wil eene dóorzedige en dóorchristene kunst, iets « dat alle-man mag bekijken van den
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top tot de teenen zonder vrees zijne ziel en zaligheid te versnoepen » zou pater Linnebank zeggen. Hij wil het volk
beschermen tegen den geweldigen stroom van goddeloosheid
die uit het babylonisch Parijs over heel Frankrijk losbraakt,
hij wil het volk als een priester beprediken tot het bewaren
van alles wat rein en heilig is. Dat is overigens maar de
uiting van zijn eigen diepchristen wezen, dat hij overal onbeschroomd laat spreken; zoo getuigde hij het vóor eenigen
tijd op het hoog gerechtshof te Parijs, waar hij een eed
was moeten gaan afleggen. Het kruisbeeld was door de
huidige fransche beeldstormers uit de zaal verbannen en
zonder vrees slingerde de bretoensche volksdichter de rechtslieden in het gezicht : « Ik zoek hier vruchteloos het zinnebeeld van mijne zaligheid, ik kan geen eed afleggen dan in
den naam des Vaders, des Zoons en des H. Geestes. » En
onder deze woorden miek hij een groot kruis. Zoo moet
men zijn geloof kunnen belijden.
Omdat de mensch altijd geneigd is de schoonheid mede
te deelen, kan ik niet nalaten eenige stukjes van den fijnen
volksdichter uit Bretanje den vlaamschen lezer voor te leggen. Zoo zal hij zelf kunnen oordeelen en het misschien
liever doen dan eene lange, drooge kritiek doorlezen.
Zijn eerste boek heet — zooals ik zei
Chansons de
chez nous. In het inleidingsstuk zingt de dichter ons reeds
toe hoe schoon en lief zijn Bretanje hem voorkomt en zet
hij uiteen wien hij het letterkundig werk, dat hij hier aanvangt, wil opdragen. Hoor hem liever
—

CHEZ NOUS
Chez nous, le « chez nous» de là-bas
C'est Toi, Cher petit coin de terre
Qui pars d'Ile-et-Vilaine et vas
Finir avec le Finistère ;
C'est Toi, l'aieule aux grands yeux doux
Des Celtes aux larges épaules,
Au coeur fort, aux longs cheveux roux
Premiers fils des premières Gaules;
C'est Toi, la terre du granit
Et de l'immense et morne lande,
Pieuse Armor au sol bénit
Par les grands saints venus d'Irlande,
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Ou 1'on rencontre a chaque pas
Des menhirs près des Christs en pierre
Oft le ciel est si bas, si bas
Qu'on y voit monter sa prière!...
Et c'est pour tes fils que j'écris ;
Pour tes filles rudes et belles;
Pour tes gas rêveurs aux yeux gris
J'ai rimé ces chansons nouvelles;
Pour eux, les matelots hardis
Qui les chanteront à la line
En songeant à ceux du pays
Le soir au bout de la grand' hune;
Pour les douaniers qui la nuit
Durant leur garde monotone
Afin de charmer leur ennui
Les diront au grand vent d'automne
Pour les tricoteuses de bas,
De même que pour les fileuses
Qui, pour bercer leurs petits gas,
Leur fredonneront mes berceuses;
Pour le laboureur dans son champ
Qui, rêvant aux moissons superbes,
Les dira de l'aube au couchant
Pour rythmer la coupe des gerbes;
Flies sont aussi pour tous ceux
Sur qui l'air des grand' villes pèse
Et qui les murmurant chez eux
Croiront respirer plus à l'aise.
De liederen van Botrel zijn dus aan allen opgedragen.
En of heel Bretanje door, zelfs heel Frankrijk dóor die opdracht goed aanvaard werd! Zij breken het eentonige van
menig werk af verlichten den last van menigen arbeid en
storten vooral stamtrots en deugd in. Luister hoe hij de
brave visschersvrouwen, wier man op zee is, leert bidden
tot Onze lieve Vrouw :
N OTRE-DAM E-DES-FLOTS
O Marie! o notre Mère,
Toi qui règnes sur les flots,
Exauce notre prière :
Veille bien sur nos matelots!
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Pendant leurs longues absences
Nous t'implorons à genoux,
Prends pitié de nos souffrances,
Toi qui souffris... comme nous!
Garde les de la tempête,
De la colère de Dieu
En étendant sur leur tête
Un làmbeau de ton voile bleu.
Epargne nous tant d'alarmes
Devant la vague en courroux...
Dans nos vieux taris les larmes
Toi qui pleuras... comme nous!
Hier to te le rappelles
Nous avons de notre mieux
Orné toutes les chapelles
De genêts et d'objets pieux...
Sauve de la mer profonde
Nos enfants et nos époux,
O Toi, qui fus en ce monde
Femme et Mère... comme nous!
Na dit liedje ziet men op Botrel's boek — want al de
uitgaven zijner werken zijn met allerfraaiste teekeningen
opgeluisterd — een altaar staan waarvoor verschillige vrouwen nederknielen en bidden tot de H. Maagd. Het komt
zoo mooi en levendig uit, en ik ben zeker dat de angstige
moeders van Bretanje inderdaad dikwijls nederknielen voor
het beeld van de goddelijke Moeder en haar deze smeekklacht luidop toesturen als hun man reeds weken lang op de
verraderlijke zee rondzwerft naar Ysland heen.... Een ander
godsdienstig stukje wil ik onder vele nog aanhalen :
LA CROIX DE GRÈVE
A Saint-Michel en Grève
Dans la grève it y a
Une Croix qui s'y lève
Depuis mille ans déjà:
Elle est là qui regarde
La mer en la bravant
Comme un marin de garde
Sur le gaillard d'avant.
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Mais à chaque marée
1'Océan furieux
Couvre la croix sacrée
Et la cache a nos yeux
Le Breton sur la Lieue
Est en danger de mort
Dès que la vague bleue
Cache la croix d'Armor.
Ainsi dans ce bas monde
Sans crainte nous allons;
Pourtant forage gronde
Il est sur nos talons!
0 monde, en vain to beugles :
Je vois la croix là bas...
Mais malheur aux aveugles
Qui ne la verront pas!

Deze frissche godsdienstige liederen uit de huidige
fransche poëzie glinsteren als lieve zonnestraaltjes binst een
somberen onweersdag. En Botrel's vaderlandsliefde! De
Franschman kan goed pochen en honderdmaal roepen binst
zijn leven dat hij zijn bloed zou willen vergieten voor zijn
vaderland, maar als het noodig is zou hij dikwijls een toon
lager zingen : van dat slag schijnt mij Botrel niet. Hij heeft
een zwaard geërfd van zijn grootvader :
Dans ma chambrette son épée
Jette des éclairs sur les murs,
Sa lame finement trempée
Appelle les combats futurs..
Quand la patrie au jour d'alarme
Demandera son défenseur,
Je me servirai de cette arme
Pour combattre l'envahisseur.
Le coeur joyeux, l'áme ravie
Au revers de quelque chemin
Je donnerai gaiment ma vie
L'épée en main!
En die geestdriftige oproep dien hij toezwaait aan
allen die het wel meenen om zijn diepgevallen vaderland
weder op te helpen! Hoe trilt door die strofen de onstuimige liefde tot zijne geboortestreek door ! Jammer dat

556

IETS OVER TWEE VOLKSDICHTERS

alles in het insluimerend Zuiden zoo weinig beantwoord
wordt als er spraak is van edelmoedigheid en deugd. Hier
volgt het :
SERRONS LES RANGS
Des Celtes roux aux robustes épaules
Les fiers Gaulois et les Francs valeureux
Ont fécondé le sol des veilles Gaules
En le baignant de leur sang généreux!
Il est a nous, it est notre heritage
Le sol couvert de blés et de raisins
Que des réveurs et des fous pleins de rage
Voudraient livrer, sans defense, aux voisins !
Serrons les rangs
Enfants
Serrons les rangs!
N'hésitons pas
Mes gas,
Ne tremblons pas!
Devant l'autel de la patrie
Toute la vie
Serrons les rangs !
11 est un Dieu qu'en brandissant son glaive
A Tolbiac a confessé Clovis,
Le Dieu d'amour qu'adorait Geneviève
Et Charlemagne et le bon saint Louis;
Ce Dieu, le Dieu de la bonne Lorraine,
On le recloue au milieu des voleurs;
Des renégats pleins d'orgueil et de haine
Voudraient rayer son nom de tous les coeurs !
Serrons les rangs, etc.
De Dugueslin à Bayard, de Turenne
-- Ces descendants de Brennus et Roland-Jusqu'à Jean Bart etTourville et Duquesne,
Marceau, Kléber et Courbet et Marchand,
Toujours, toujours la patrie alarmée
A vu sugir des nouveaux défenseurs
Et cependant on insulte l'armée
Dans son passé, ses chefs et ses couleurs 1
Serrons les rangs, etc.
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Serrons les rangs! car eest à la jeunesse
Qu'il appartient de sauver le pays :
Il suffirait vraiment, pour qu'il renaisse,
De nous liguer contre ses ennemis !
Serrons les rangs et redressons la tête !
Sachons vouloir et lutter sans émoi....
Et nous verrons s'éloigner la tempête
Qui menacait la patrie et la foil
Serrons les rangs, etc.

Eilaas! Frankrijk zinkt dieper en dieper in den afgrond.
Het verliest zijn geloof, zijn aanzien en macht en niemand
luistert naar den noodkreet die nog geslaakt wordt door het
een of het ander weldenkend hart. Botrel ook heeft krachtig
verzet aangeteekend tegen het laf verdrijven van kloosterlingen in zijn « frères noirs » en « sceurs blanches »; en als
het bevel uit Parijs kwam dat in alle uiting van het openbaar leven het fransch nu het bretoensch zou moeten vervangen,dichtte hij in een oploop van trotsche verontwaardiging:
PARLER BRETON N'EST PLUS PERMIS...
Enfants qui revenez de classe

Vos petits sabots dans la main,
Ne parlez breton qu'à voix basse
Si vous suivez le grand chemin;
Car votre langue maternelle,
La langue des Celtes d'Armor,
Celle qu'on disait éternelle
Vient d'être condamnée à mort!
Le sectaire bat la campagne
Baissez la voix, petits amis...
Parlez breton nest plus permis
Aux petits enfants de Bretagne!
Pour éclairer votre ignorance
Le bon maitre qui vous instruit
Doit le faire en parler de France
On gare à vous et gare à lui!
Malheur au recteur s'il pérore
Au prone en breton désormais,
Bien que vous n'entendiez encore
Ni le latin ni le francais i
Le sectaire, etc.
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Puis, quelque jour, dans vos chaumières
Ou vous défendra, petits-fieux,
De parler aver vos grands -mères
Le cher language des aleux...
Et l'on verra les tristes vieilles
Muettes devant les tisons...
Et lugubres seront les veilles
Que n'égairont plus leurs chansons!
Le sectaire, etc.

Mais elle n'est pas encore morte
La langue de l'antique Armor:
Notre race vaillante et forte
Tient à garder ce cher trésor;
Malgré son orgueil et sa haine,
Ses éclats de voix triomphants
Ce n'est pas ce croquemitaine
Qui fera peur à nos enfants!
Du sectaire et de sa campagne
Chez nous on rira tant et plus
Car ce sont des enfants têtus
Que nos petits gas de Bretagne!

Uit deze weinige stukjes bemerken wij genoeg hoe
alles wat in verband staat met Frankrijk's en bijzonder met
Bretanje's grootheid sterk inwerkt op de vaderlandsminnende ziel van den bretoenschen dichter. Ik denk dat hij
den jongen duitschen held, Theodor Körner, die zoo edel
zijn leven bracht voor het groot-moedightfrvan
((deutsche Vaterland n aan vaderlandsliefde evenaart : dezelfde gloed, dezelfde machtige overtuiging uit Botrel in
zijne zangen als Körner in zijn Lefier and Schwert.
En met welke voorliefde bezingt de bretoensche volksjongen de groote daadzaken uit Bretanje's verleden niet, en
dwingt hij voor de helden uit de geschiedenis van zijn land
den eerbied van het nageslacht niet af! En hoe kunstrijk
vertolkt hij de bretoensche ziel niet in die bekoorlijke legenden en gebruiken, die nog ongeschonden bewaard gebleven
zijn, onaangeroerd door den alles -doodenden centralisatiegeest onzer eeuw! Iemand heeft de legenden kinderpoëzie
genoemd, maar mij dunkt dat zij ook wel de poëzie van een
volk uitmaken. In de legenden ontdekt men de poëtische
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opvatting van het volk, dat er op den stempel van zijn eigen
landaard drukt, en daarin ligt nog maagdelijk-rein de zuivere karakter - uiting van een volk opgesloten. Een noorder volk heeft overleveringen waar macht en moed vertolkt worden; een zuider-volk heeft teedere, liefgekleurde legenden.
Botrel heeft ze opgevangen uit den mond van het volk en
ze zoo ongekunsteld-mooi uitgewrocht dat plaatsgebrek
alleen mij dwingt er geene aan te halen.
Maar de visschersliederen ! Veel Bretoenen zijn zeelieden : op zekeren tijd van het jaar trekken zij op vischvangst uit naar Ysland en hoevelen verlieten er zoo de bretoensche kusten op hunne brooze vaartuigjes die hun graf
vonden in den diepen oceaan! Geen wonder dus dat angst
het hart der tehuisgeblevenen beklemt gedurende de onzekere afwezigheid der beminde huisgenoten. Eene moeder
— eene visschersweduwe — klaagt bij de wieg van haar kind:
A cóté de ta mère
Fais ton petit dodo
Sans savoir que ton père
S'en est allé sur l'eau;
La vague est en colère
Et murmure là bas:
A cóté de ta mère
Fais dodo, mon petit gas!
Pour te bercer ie chante!
Fais bien vite dodo;
Car dans ma voix tremblante
J'étouffe un long sanglot.
Quand la mer est méchante
Mon coeur sonne le glas...
Mais it faut que je chante
Fais dodo, mon petit gas!
Si la douleur m'agite
Lorsque to fais dodo,
C'est qu'un jour on se quitte :
Tu seras matelot.
Sur la vague maudite
Bien loin to t'en iras...
Ne grandis pas trop vite
Fais dodo, mon petit gas!
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Zoo heeft hij een heelen krans heerlijke zeeliedjes aan
-engstrld:«1éaiunpetvr»,«L'océa
« La Pampolaise », enz.
Nog éen lied wil ik afschrijven om de reeks te sluiten
een liefdelied. Laat u niet verergen. Botrel heeft menig erotisch stukje gedicht,doch niet een komt mij waarlijk recht verergerend voor: ik wil zeggen dat niet éen de lage drift bezingt,
zooals het nu wel doorgaans het geval is in de letterkunde en
vooral in de fransche. Botrel zelfs heeft hoofdzakelijk met het
doel tegen het verspreiden van zedelooze liederen op te komen, eenige gansch reine liefdezangen in zijne boeken laten
drukken. Hier treedt hij dikwijls recht guitig en spottend
op; zoo zie ik hier in zijn Chansons en Sabots, op bladzijde
dertig, een jongeling afgeteekend staan die zit te weenen, het
hoofd tusschen de handen, en er staat te lezen :
LA MEUNIÈRE DE PONT-AVEN
Au fond du Finistère
Tic, tac, lan lireli,
Au bord d'une rivière
Tic, tac, lan lireli,
Y-a-t-un moulin joli
Qui tourne, tourne, tourne,
Qui tourne jour et nuit!
J'en connais la meunière
Tic, tac, lan lireli,
Une fille bien fière
Tic, tac, lan lireli,
Au petit coeur joli
Qui tourne, tourne, tourne,
Qui tourne jour et nuit!
Sous ma veste en futaine
Tic, tac, lan lireli,
J'avais l'autre semaine
Tic, tac, lan lireli,
Un coeur tout sans souci
Qui chante, chante, chante,
Qui chante jour et nuit!
Prit mon coeur la meunière
Tic, tac, lan lireli,
Le mit la nuit entière
Tic, tac, lan lireli,
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Sous la meule en granit
Qui tourne, tourne, tourne,
Qui tourne jour et nuit!
De la rouge farine
Tic. tac, lan lireli.
Fit une miche fine
Tic, tac, lam lireli,
Un pain d'amour maudit
Qu'on mange, mange, mange,
Qu'on mange jour et nuit!
Le pauvre gas gu'on mange
Tic, tac, lan lireli,
Possède un cceur étrange
Tic, tac, lan lireli.
Un coeur endolori
Qui pleure, pleure, pleure,
Qui pleure jour et nuit!
Gardez vous des meunières
Tic, tac, lan lireli,
Et des fillettes fières
Tic, tac, lan lireli,
Coeurs et moulins jolis
Qui tournent,tournent,tournent,
Qui tournent jour et nuit !
En de kerel zit zoo druk te weenen om zijne ontgoochelde hoop.... Arme jongen, nu zal er wel een andere
eigenaar worden van het watermolentje. Doet Botrel den
lezer niet lachen om dat onbezonnen hartoffer?
Doch ik heb reeds te veel geschreven en afgeschreven.
Maar een fransch kunstenaar die zijn talent aan het goed
en wel aan het goed van het volk opoffert, is zoo moeilijk
om aan te treffen. Theodore Botrel is een man die niet
slechts volksdichter maar ook nog een krachtig lyrisch dichter zou kunnen zijn; dit getuigen menige zangen uit zijn
Coups de Clairon. Hij wil echter zijne gaaf besteden aan de
verheffing en de veredeling van het volk, het doen genieten
wat hoogere kunstontwikkelde standen genieten kunnen.
Om tot het volk te kunnen doordringen heeft hij alles wat
den mensch, den vaderlander en den christen aanbelangt,
bezongen; hij heeft zijne kunst om zoo te zeggen met de opvatting van den volksgeest weten te vereenzelvigen en steeds
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den gepasten toon aangeslagen. Zoo heeft hij waar kunstwerk verricht, maar vooral een werk van naastenliefde uitgeoefend. Of noemt gij het geen werk van naastenliefde
den vervolgden godsdienst te verdedigen, de aangetaste
vaderlandsliefde op te wekken, de deugd te huldigen, de
ondeugd te laken? Noemt gij dat alles geen naastenliefde?

Nu iets over vlaamsche volkskunst
Hoe dikwijls heeft men .reeds niet geklaagd om de
weinige betrekkingen die in de Vlaanderen tusschen hoogere
en lagere standen heerschen ! Niemand zal toch ook ontkennen dat die klachten gegrond zijn. Want in een land
waar de volksstanden aan zichzelven overgelaten zijn buiten
den zaligen invloed der geestontwikkelden, die in de menigte
het betrachten naar het onstoffelijke moeten behouden,
moet de lagere samenleving noodzakelijk in beangstigend
gevaar verkeeren. De dwang van 's morgens vroeg tot 's
avonds laat al zijne vermogens te moeten toewijden aan
stoffelijk werk houdt den geest in eene materieele levensopvatting, die alleen het lichamelijk-noodige nastreeft; alle
hoogere gedachte — godsdienst, vaderlandsliefde, kunst,
wetenschap — moet bijna zeker wegblijven. Hoe heilzaam
moet dus de werking van den priester, den geleerde, den
dichter niet zijn! Hoe onontbeerlijk is hun werk niet om
door de kracht van hun geest en den adel hunner ziel de
zwoegende scharen een verheven ideaal voor te houden, een
ideaal van deugd, van schoonheid en van waarheid 1
Eilaas! in Vlaanderen hebben velen dit vergeten of
schijnen dit vergeten te hebben. Ik wil geen punt van de
politiek of de economie aanraken : dat is mijn doel niet en
dat moet door den geest beslist worden; maar Bene vraag
van liefde en rechtvaardigheid door het hart laten oplossen.
Is het schoon dat veel Vlamingen uit de hoogere standen,
die zich dan ook nog wel christen Vlamingen durven noemen, geen het minste gemeens willen houden met den wer
kersstand? Is het gelooflijk? En toch is het zoo : in Vlaanderen spreken veel heeren en dames fransch en kunnen of
willen hunne vlaamsche onderhoorigen in het vlaamsch
-
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slechts aanspreken als zij hun eene boodschap opleggen ofhun
eene berisping naar den kop slingeren. Anders bekommeren
zij zich heel weinig om de lagere standen; men mag immers
niet te veel democraat zijn : dat is gevaarlijk! Zij spreken
fransch, zij schrijven fransch, het volk spreekt en leest
vlaamsch. Als ik zeg dat het volk vlaamsch leest moet ge
hieruit niet besluiten dat mijne gezegden met elkander
strijden : men zou kunnen denken dat de hoogere standen
noodzakelijk vlaamsch schrijven aangezien het volk vlaamsch
leest. Zoo niet. Want ten eerste dient er waarheidshalve
aangemerkt te worden dat verschillige mannen reeds uit de
hoogere standen in de laatste jaren — en van langs om meer
— in het vlaamsch hunne gedachten neergeschreven hebben;
en aan een anderen kant behoeft er gezegd te worden dat
het volk zich weinig bezig houdt met ernstige, gezonde lezing maar niets liever leest dan smaaklooze moord- en
brandgeschiedenissen, die door lamlendige schrijvelaars
aaneengeflapt worden en waarin het geen enkel edel gedacht aantreft. Ons volk zal dus eerst met het hooger geestesleven kunnen in betrekking komen als de hoogere standen
veel vlaamsch zullen spreken en vlaamsch schrijven dat vatbaar is voor het volk. Zoolang we dat niet verkregen hebben
zal de geestestoestand van de werkersklas arm blijven. Ons
verfranscht onderwijs draagt er de schuld van,doch ookwel een
weinig eene beklagenswaardige onverschilligheid die velen
gerust laat leven in den Heer, binst de studiejaren en later...
Dat het volk echter duidelijke en veredelende lezing
moet voorgelegd worden is brood-noodig; dat hebben Davidsfonds en in den laatsten tijd vooral Duimpjesuitgaaf begrepen.Maar het volk heeft toch niet veel tijdover om boeken
te lezen : daarom zou men het deftige en deugdelijke liederen
moeten aanleeren. Ik zeg deftige en deugdelijke liederen ;
want ons volk, dat uit zijn aard een zingend volk is, kent
wel liedjes maar doorgaans weinig meer dan wat ruwe
straatrefreinen :
Ik zal u gaan verkonden
Een wreede historie,
waarin er slechts spraak is van ((lange dolken » en « groote
bloedplassen », indien het nog niet slechter is. Op zijn werk
zingt het gedachtelooze en dikwijls vrij zedelooze deuntjes,
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die het afgeleerd heeft van een schriltierenden liedjeszanger.
Een heerlijk werk zou ik het noemen indien men door het
verspreiden van ernstige volksliederen daartegen kon inwerken, des te meer daar het lied eene groote kracht uitoefent
vooral op den werkman, die dikwijls niets anders kent. Zoo
zijn de liederavonden en uitgaven van liederen voor het volk
uiterst nuttig om kunst en zedelijkheid bij het volk te laten
doordringen.
Doch waarheen wil ik? Ik moet spreken over een
vlaamsch volksdichter, die voor twee jaar reeds een bundel :
Liederen voor 't volk in het licht zond. Ware het van
zijnentwege slechts eene poging geweest, die poging zou
reeds verdienen aangestipt te worden, doch daar hij een onloochenbaar talent van volksdichter aan den dag gelegd
heeft, mag hij wel een weinig besproken worden.
Als ik zijn boek Liederen voor 't volk genoemd heb,
moet gij u reeds gezegd hebben : René De Clercq. Deze is
het inderdaad.
De gedichten die deze jonge leeraar aan het koninklijk
atheneum te Oostende liet verschijnen en waaronder hij er
reeds eenige gemaakt had tijdens zijn verblijf aan het college
te Thielt en te Kortrijk, doch meest allen tijdens zijn verblijf
aan de hoogeschool te Gent — die gedichten, zeg ik, kennen
hem een waar dichterstalent toe. Doch dat wil ik thans niet
bespreken : ik bedoel zijne volksliederen. Deze werden bij
hun eerste verschijnen — doch niet onvoorwaardelijk —
door pastor Cuppens in Dietsche Warandeen Belfort met lof aan
recensent deel ik volkomen:-gekondi.Dmvaen
voor René De Clercq's volksliederen heb ik lof over, doch,—
hij late het mij toe — nog wel een weinig blaam ook.Het uit
dicht den volkstrant nabij,-werkndzstujomch
de verzen-rythme is meestal zoo los en zwierig,de aangehaalde
woorden, uitdrukkingen en wendingen komen zoo goed in
den dagelijkschen omgang van het volk voor, met éen woord
die zangen zijn meestal zoo echt-volksch dat ik de ongedwongen kunst van den dichter bewonder. Gelieve de lezer
mij toe te laten eruit het een of het ander neer te schrijven,
Zoo bij voorbeeld dat lied tot Onze lieve Vrouw, waarin de
wiedsters op het veld zoo innig-schoon bidden :
:
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Maria, groote, reine,
U liggen wij te voet:
Wij zijn zoo kwaad en kleine....
Maria, wees ons goed.
Ave, Aye!
Maria, wees gegroet.
Ook gij hebt op der aarde
Gepijnd. geslaafd, gewroet;
Gewaardigd door uw waarde
Der armen arremoed.
Ave, Aye!
Maria, wees gegroet.
Geleid ons, arme lieden,
Schier blind van zweet en bloed;
En weer als gij zult wieden,
Ons uit der hellen gloed...
Ave. Aye!
Maria, wees gegroet.
Wie heeft er als hij in de lente door het veld slenterde,
de wiedsters hunne Maria- liederen niet hooren zingen terwijl
zij kruipend het kruid trekken uit vlas of tarwe? Ons landelijk volk heeft wel altijd een bijzonderen eeredienst behouden jegens de Moeder Gods : nu is het gebruik wel wat
afgevallen,maar --om slechts eene omstandigheid aan te halen
— als het reeds min of meer bejaarde vrouwen zijn die ergens
samen wieden kan men nog hooren hoe vroom zij onder het
werk den rozenkrans bidden en dan een Marialied aanheffen,
dat het klinkt over het land. De Clercq heeft dus wel gedaan
in zijn liederkrans een Maria-zang te vlechten. Zoo verstond
het Botrel ook, die de diepe vereering der bretoensche vis
heilige Maagd kende en zoo dichtte hij-scherbvolkingtd
zijn « Notre-Dame-des-Flots».« De wiedsters» is een schoon
.stukje, wat trager en zwaarder dan het pasgenoemde van den
bretoenschen volksdichter, maar even diep gevoeld.
Maar or seffens tot het lustige over te gaan citeer ik dra:
SMIDJE-SMEE
Gij lief verraderke
Smidje-smee
Gij hebt van uw vaderke
Een aardke mee.
37
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Uw blauwe kijkerkes
Schoon en schuw
Ze slaan mij met spijkerkes
Vast aan u.
En of ik nu spartel en
Of ik mij keer,
Ze mook'ren en martelen
Mij nog meer.
En roep ik : erbermen
En roep ik : moord,
Ge lacht met mijn kermen en
Hamert voort.
Die is gevangen door de liefde maar niet zoo hopeloos
als de beklagenswaardige kerel uit Botrel's « Meunière de
Pont-Aven ». Dat lukt beter, want later mag hij zingen van :
RING-KING
Hoort gij dien ronk van ijzer,
Ring-king?
Nu luider en dan lijzen,
Ring-king?
't Is in die smisse, ring-king-king
Dat ik te vrijen ging.
Het aanbeeld spuwde gensters,
Ring-king:
Een meisje wiesch de vensters,
Ring-king;
En ik vergat den ring-king-king
Alom dat lieve ding.
Ik volgd' haar in de kamer,
Ring-king;
Daaarnevens viel de hamer,
Ring-king;
Haar vader smeedde ring-king-king
Zijn dochterken 'nen ring.
Hij smeedd' hem dat hij vaste
Ring-king;
Op mijnen vinger paste
Ring-king;
En dat er met 'nen ring-king-king
Zijn dochterken aan hing.
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Nu dicht ik voor mijn vrouwke,
Ring-king;
Een aardig douw-douw-douwke
Ring-king;
En zie, 't is van den ring-king-king
Dat ik haar wieglied zing.
En nu volgen er zes wiegeliedjes, zoo zangrijk, zoo lief,
zoo teeder, waarin heel het ouderhart zijn zotte liefde uitjubelt. De lezer gelieve het mij te vergeven : ik schrijf er
slechts twee neder, omdat ik niet weerstaan kan. Het eerste
luidt aldus :
Wie zal er ons kindeke douwen
En doet het zijn moederke niet?
Wie zal er zijn dekentjes vouwen
Dat 't schaars door een holleken ziet ?
Kleine, kleine,
Moederke alleen,
Douw-douw-douwderideine;
Kleine, kleine,
Moederke alleen,
Kan van uw wiegske niet scheên !
Wie zal naar ons kindeke kijken,
Den bleuzenden, stouten kapoen?
Wie zal er zijn hemdekes strijken,
Zijn haarkes in krullekes doen ?
Kleine, kleine,
Moederke alleen,
Douw-douw -douwderideine,
Kleine, kleine,
Moederke alleen
Kan van uw wiegske niet scheên !
Wie zou voor ons kindeke derven,
Heur laatste kruimelke brood ?
Wie zou er, wie zou er voor sterven
En lachen op kind en op dood?
Kleine, kleine,
Moederke alleen,
D ou w- douw-douwderideine,
Kleine, kleine,
Moederke alleen
Kan van uw wiegske niet scheen!
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Het tweede heet :
MIJN BLEUZERKE
Mijn bleuzerke, mijn kriekske,
Daar lig-je al uitgestrekt;
Gezond gelijk een bliekske
En dicht gedekt.
Weet, kindjes die goed slapen,
Zijn later flinke knapen
Douw, douw.
Kijk, kijk, zijn vuistjes ballen,
Zoo koddig alle bei !
Kijk, och, de steken vallen
Van mijnen brei.
Maar 't kindje moet eerst slapen
Eer ik die op kan rapen:
Douw, douw.
Geen vliegsken mag er zoeven,
Geen bloemken opengaan,
Wil moederke nog toeven
't Moet stille staan.
Uit kinderkes die slapen
Zijn de engelkes geschapen:
Douw, douw.
Dat is waar die haar zelve prijst. Hierin komt de
moederliefde met al hare innigheid, hare teerheid, hare stille
kracht uit. Had René De Clercq binst zijn leven niets anders gedicht dan die eenige wiegeliedjes, daarom reeds zou
hij dichter, ware volksdichter zijn. Dichter zou hij zijn om
de frischheid der gedachte, om de bekoorlijkheid van het
gevoel, om den zwier van de verzekens; volksdichter zou
hij zijn om zoo juist den gepasten middenweg ingeslagen te
zijn — niet te hoog en niet te laag ook. Welke moeder ook
die binst haar leven nooit een vers gelezen heeft, zou de
schoonheid dezer mooie deuntjes niet genieten?
We mogen op hem wel — al ware het slechts om deze
stukjes — zijne eigen woorden toepassen :
Ik ook ben een zanger en boven 't gemeen
En zoo ik zinge, zoo zingt er niet éen.
Benevens de stukken waarin hij de jonge liefde en de
liefde van het moederhart bezingt — en waarin zijn toon
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altijd blij of lief is — heeft de dichter in zijn boek eenige
liederen laten opnemen die getuigen dat hij het zwoegende
volk eene ware genegenheid toedraagt. Hij zingt van den
armen dompelaar, den «scharesliep », die eenzaam rond
zijn karreke en zijn trekhond, geheel alleen sedert-doltme
zijne vrouw nu gestorven is, arm en ouder van dag tot dag;
hij zingt van de dorschers die hun nek en rug krommen
voor het profijt van den boer; hij zingt van de zwingelaars
die hun lijf met bloed singelen en zoo arm zijn, en van de
pikkers die zich dood -beulen om wat pap. Hij doet dit
echter derwijze dat hij eerder moed dan opstand wil aanprediken; toch voelt hij medelijden met hun zwaar lot en be,grijpt hunne ellende goed, daar hij getuigt ook van den
buiten te zijn.
Ik ben van den buiten,
Ik ben van den boer!
Daar hij van den buiten is, heeft hij nog op Driekoningen,de sterremannen,zien rondgaan van hoeve tot hoeve en
hooren zingen van 't kindeke Jezus, maar schooner liedjes
heeft hij noch ik nooit gehoord dan dit :
Open uw deur niet een gerreke;
't Sneeuwt en waait.
Kijk maar eens op naar ons sterreke
Hoe het draait!
Laat het maar sneeuwen en vriezen dat't kraakt:
't Kindeke sluimert en moederke waakt.
't Licht in zijn steenen krebbeke
Zoo gerust,
Moeder heeft 't oog van haar kebbeke
Toegekust.
Laat het maar sneeuwen en vriezen dat't kraakt:
't Kindeke sluimert en moederke waakt.
Haal van uw bed voor uw broederke
Dekens warm.
Geef er uw wijn voor zijn moederke
Ze is zoo arm.
Laat het maar sneeuwen en vriezen dat 't kraakt:
't Kindeke sluimert en moederke waakt.
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Vindt ons geladene kemelke
Bethlehem.
Jezuke zet ons in 't hemelke
Neffens hem.
Laat het maar sneeuwen en vriezen dat 't kraakt:
't Kindeke sluimert en moederke waakt.
Echt middeleeuwsch !
Niet waar dat men niet zou kunnen nalaten eene
aalmoes te schenken als de knapen zoo schoon zingen?
De enkele zangen die wij aangehaald hebben uit René
De Clercq's Liederen voor 't Volk verdienen bewondering
op te wekken om hun ongemeen frisschen, dichterlijken inhoud, m. a. w. omdat zij niet slechts poëtisch zijn in hun
eigen, maar omdat zij door het volk kunnen genoten worden, omdat het mooie volksliederen zijn. Ik weet wel dat
ons volk van alle smaakgevoel beroofd is, maar die zangen
moeten noodzakelijk zoo diep tot zijn gemoed spreken, dat
het ongetwijfeld geene moeite moet hebben om die schoonheid te begrijpen en te genieten. In Vlaanderen meer dan
elders is het opmerkenswaardig dat een dichter zonder zich
te verlagen, den lagen volksaard zoo nabij komen kan
dat kan René De Clercq.
Maar ik zei ook nog wel een weinig blaam over te hebben voor dit boek. De volmaaktheid is op deze wereld niet
aan te treffen, doch we moeten toch zooveel mogelijk ter
volmaaktheid streven. Toen ik Liederen voor '1 Volk las heeft
het mij erg verwonderd er eenige stukken opgenomen te
zien, die toch wel geene volksliederen kunnen zijn : hoe heeft
de dichter toch zelf niet begrepen dat een natuurgedicht —
hoe heerlijk het ook afgebeeld is — toch wel nooit voor het
vlaamsch publiek een gezongen lied zal worden, indien het
zoo objectief behandeld is? De zaken zijn nu toch zoo : dat
moet iedereen weten. Ik weet dat René De Clercq de fijnste
natuurdichter is uit al onze huidige woordkunstenaars; doch
daar ik hem als volksdichter bespreek, had ik liever stukjes
als « Lentezang », « Schoone nacht », « De lente komt »,
« Zomernacht » hier niet gedrukt gezien. Doch het zijn toch
ook zulke mooie pareltjes, al zijn ze voor het volk niet....
Iets heb ik nochtans nog te zeggen over. In Liederen
voor 't Volk is er niet genoeg rekening gehouden met het
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dóorgodsdienstig karakter van het vlaamsche volk. Dat is
nu een weinig in de mode : wie een pen in de hand neemt
denkt niet genoeg tot wien hij schrijft. Ik zou het nog begrijpen dat de Kloos- mannen daarop geen acht geven,
dewijl zij toch veelal niet verstaan worden, maar kunst
die zoo door en dóor volksch, zoo dóor en dóor vlaamsch is,
kan ik mij niet anders dan diep godsdienstig verbeelden.
Dat zit zoo in mijn hoofd : heel het verleden van Vlaanderen,
heel de uiting van het oud vlaamsch leven was altijd zoo
christen, dat volgens mij ongeloovige Vlamingen geen echte
Vlamingen — in den waren zin van het woord — kunnen
zijn: de godsdienstzin is te eng met het vlaamsch karakter
verbonden. Daarom had ik verlangd dat er wat meer godsdienstige liederen in voorkwamen; ten minste zou ik gewild
hebben dat er niets, hoegenaamd niets, in voorkwam dat
— gewild of ongewild — met godsdienst of zeden spottend
speelt, en dit schijnt wel eenigszins het geval met een paar
stukken en een paar verzen alhoewel het den lezer niet veel
kan verergeren. Want als de menschen te kiezen hebben,
nemen zij nog al licht het minder goede voor het beste,
en men kan meer kwaad hebben van eene bedenkelijke bladzijde in een boek dan men deugd heeft van honderd goede
bladzijden, waarop niets af te dingen valt. Waarom ook komen er zooveel drinkliedjes in voor? Mij dunkt dat zij in ons
klein Vlaanderen toch reeds genoeg drinken en dat we daarop
laatst mogen trotsch zijn.
Uit Liederen voor 't Volk zou ik graag de beste — ik
bedoel de beste in alle opzichten — overal verspreid zien en
gezongen hooren op de gemakkelijke muziek van ]aak Opsomer, en ik druk, tot welzijn van het vlaamsche volk, den
wensch uit dat René De Clercq — nu hij de blij -lustige jaren
der jeugd achter den rug heeft — een nieuw boek volksliederen moge uitgeven waarin hij de oude hoedanigheden van
het vlaamsche ras — godsdienstzin, vaderlandsliefde, dapperheid, deugd — huldige en voor Vlaanderen doe, wat
Botrel voor Bretanje verricht heeft. Want wanneer mannen
als René De Clercq hunne zending hoogschatten mogen we
op Vlaanderen de woorden van Pestalozzi toepassen :
e Veredlung des Volkes ist kein Traum ».
E. J.

MERTENS.

^1 ^1 TANTE !

Zij stond op van tafel, een stillen glimlach om den
mond; zij ging vertrekken, zooals zij gekomen was, — even
hulpeloos. De nichtjes en kozijntjes keken hun tante vreemdmedelijdend aan.
Zij was niet als de andere tanten, die rijke fiere dames
waren. En zij lachte de kinderen ook zoo bedeesd toe, alsof
zij niet goed wist of het toegelaten was.
Tante Jet en tante Ursula, die spraken luid en schaterden; zij was altijd stil. Voor haar werd geen wijn opgehaald, geen bijzondere gerechten opgediend.
En toch was zij ook een tante.
Kinderen hebben het dadelijk op, of er voor iemand al
dan geen beslag wordt gemaakt.
— ((Tot een volgenden keer, » sprak zij, altijd met
haar treurigen glimlach.
Er waren zooveel handen te geven en, haar groet bepaalde zich bij die woorden. De kinderen waren nooit heel
hartelijk tegenover tante. Of denkt ze dat maar, nu zij zoo
ontstemd is? Want nu klinkt het in koor : «dag, tante, dag
tante, goed thuis, tante, tot den naasten keer! »
Woorden genoeg, zucht de arme vrouw.
— ((Achilles zal meegaan naar de statie, Maria, » hooren de kinderen hun moeder zeggen. Achilles, de zestienjarige zoon, stond al klaar.
— « Mama, laat mij ook meegaan met tante, » riep
Josephieneken sleepend.
— « Het is niet noodig, » ontschuldigde tante zich,
voor de vriendelijkheid bedankend. Zij zou den weg wel
alleen vinden. Het lag daar niet aan : het vroeg nog geen
tien minuten om naar de standplaats te gaan en zij had pak
noch zak te sleuren; — tenzij haar arm hart, dat zwaar
woog van miskenning, maar dat droeg zij al zoo lang.
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— n Mama, laat mij mêegaan met tante, » riep het
meisje weer, want niemand had op haar uitroep geantwoord.
— ^c En ik ook, mama, mama, » streelde Ernestje zijn
moeder; het was een jongsken van een jaar of zes, vlug en
levendig.
Mama zei : « Neen, neen, ge moet gaan slapen, wat
denkt ge. » Toen sprak Josephieneke : « Toe, tante, vraag
gij het eens! » Zij lachte het kind toe, sprakeloos.
— « Toe tante, » bad het meisje weer en, beloofde
« dan zal ik u nog eens zoo gaarne zien,als ik u nu gaarne zie!))
Ernestje had al zijn hoedje gaan halen, wel wetend dat
mama zou ja zeggen, — en als zij dat niet deed, zou hij
toch mêegaan, had hij zich in den kop gestoken. Hij moest
tante iets vragen; het had zijn geestje dien heelen namiddag
beziggehouden. En het ventje greep tantes hand in de zijne,
als konden ze nu niet meer gescheiden worden. Maar mama
had nog altijd geen uitspraak gedaan, en zie, daar vroeg
tante het toch, nederig als ware dit haar ook verboden. En
de rijke zuster durfde het onderdanig verzoek ten voordeele
harer eigen kinderen niet van cie hand wijzen. Immers dit
zou te wreed geweest zijn?
Tante was tevreden dat zij uit den huize en onder de
lucht was.
Al die stemmen hadden haar zenuwachtig gemaakt.
Maar het was dat niet alleen : het zicht dier lieve, rijke
kinderen had haar ontstemd, want ook haar kinderen, haar
eigen kinderen, konden het zoo goed gehad hebben, het lag
aan hun vader, die nooit had opgepast, en aan haar zelve,
zei ze bitter, die geenen overleg betoonde. Zij beschuldigde
zichzelve, om den vader van haar kinderen te ontschuldigen.
Ze gingen — den weg op naar de statie, Ernestje
aan de hand van tante. Hij vertelde zonder ophouden : hij
leerde piano spelen en, dat was zoo moeilijk en, hij mocht
viool leeren ook, toekomend jaar; hij speelde al zoo goed
als zijn zusterken, wat het meisje tegensprak op haar slee-

penden toon.
— « En wie heeft er het schoonst geschrift, » vroeg
Josephieneke na een poos, waarop Ernestje het antwoord
schuldig bleef.
— « Kunt gij schaatsen rijden, » sprak het ventje uitda-
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gend. « Neen dat kan zij niet, tante, en zwemmen durft zij
ook niet!

— « Hij ook niet, tante! »
— « Zij durft zelfs niet in 't water, tante! »
— « En kunt gij breien en haakwerken? u — Zoo liep
de kleine twist voort.
— ((Dat doen de jongens niet! En hebt gij een hobbelpaard, » vroeg hij weder.
Josephieneke lachte schaterend.
— ((En hebt gij 'nen velo? » pochte hij, alles opsommend, wat hij bezat, of te verwachten had.
— « Hij heeft er zelf geenen, tante, » zei het meisje,
« niets (i) als Achiles heeft er eenen... »
— « 't Is niet waar, tante, wij hebben er allemaal eenen,
maar wij mogen het u niet verklappen! n
Achilles kleurde : het was de waarheid.
— (:Ja, » vroeg tante, als wou ze zeggen : « en waarom
moogt gij het niet verklappen?))
— « Wel, mama zei : tante zal dat niet gaarne hooren!
vertelde Ernestje.
— « Hebt ge genoeg geraasd, » sprak de oudste gestreng, « ge zult tante moe maken. » Zij had er al pijn in
het hoofd van, — en in het hart ook, — dat ze allemaal een
velo hadden en van alles, wat hare kinderen niet hadden —
en, voor haar niets, geen arme aalmoes!
Ernestje was een minuutje stil geweest; daar hadt ge
hem weer : « Tante, ik moet eens iets in uw oor zeggen! »
— « Toe, toe, » zei Achilles, als wilde hij te kennen geven : wat gaat ge doen! Maar Ernestje was van zijn plan
niet af te brengen.
(' Eventjes maar, twee woordjes, Achilles, toe, ja,
mag ik?))
— « Spoed u dan, » zei Achilles, zelfs nieuwsgierig.
— « Gij moogt er niets van hooren, » zei het baasken
bevelend, en broeder en zuster trokken zich een weinig
opzij.
En nu sloeg Ernestje de handjes om den hals van tante
— want hij had gevraagd dat zij zich zou bukken — en
--

(i) Voor : niemand anders dan.
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fluisterde haar toe : « Tante, als tante Jet komt of tante Ursula, krijg ik altijd een half franksken! »
Zij schrikte, herstelde zich en vroeg : « Wat zoudt gij
er meê doen?
— i. Toe, tante, krijg ik nu nooit eens iets van u ? u gaf
de jongen tot eenig antwoord, als werd hem onrecht aangedaan.
— « Gehoord, ik heb het gehoord! » en Josephieneken
dreigde hem met den vinger: « schooier! » sprak ze minachtend.
— « Dat zal ik zeggen! » riep Achiles nu ook. Josephieneken, meenend dat het nog niet volstond, verweet :
((stoute jongen, tante heeft, och arme, zelve niets! » Hun
mama had het hen immers zoo dikwijls voorgezeid? Na
ieder bezoek was het : « weêr om geld! »
Wat ging er om in 't hart van tante? Zij sloeg een meêwarigen blik op het bedeesde Ernestje, die zich niet meer
durfde verroeren.
« Armoe is geen schande, » dacht ze toen, — maar zij
zelve was grootgebracht als die kinderen en, zoo weinig gewend nog aan haar armoede. « Hier ventje, » sprak ze onnadenkend, zij, die uit loutere besparing den weg naar haar
zuster toe, te voet had afgelegd, « hier, » en zij stopte hem
het gevraagde halffranksken in de handjes : een halffranksken van haar reisgeld.
— « Danke tante, zei het kind bevend.
X

En zij ging naar huis, haast twee uren van daar, —
door 't donkere!
LEO VAN NERUM.

t
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Theologim Dogmatici Institutiones auctore P. Mannens, S.
Theol. Doctore, ejusdem S. Theol. in Seminario Ruraemundensi
Professore. Ruraemundoe, Typis J. J. Romen. igor. Tomus I.
Theologia fundamentalis (bl. 488). Tomus II. Theologise specialis Pars Prior (bl. 512). Tomus III. Theologise specialis Pars
altera (bl. 723).
Alweer een dogmatiek, zal menig lezer vragen, was het
noodig het getal der handboeken, dat bijna legio is, met een te
vermeerderen? Ware het niet wenschelijker zijne denk- er werk
aan enkele in onzen tijd noodzakelijke onderwerpen te-krachten
wijden, en na diepgaande studie aan het publiek te bieden?
Op deze ietwat onbescheiden vragen zal de schrijver waarschijnlijk antwoorden dat hij nuttig oordeelde aan het tijdroovende schrijven en aanteekenen in de lessen een einde te maken,
met aan de leerlingen een gedrukt handboek te verstrekken.
Ieder professor trouwens heeft zijne eigene methode, denken leerwijze, hij zal daarom met een vreemd handboek zelden
genoegen nemen, of wel omdat het onvolledig, of te moeilijk
voor het eerste onderwijs, of te zeer uitgebreid is in vragen van
ondergeschikt belang, of om andere redenen.
Voor het overige is het nutteloos te onderzoeken waarom
het werk geschreven werd, de hoofdvraag komt hier op neer,
of het geschrevene aan zijn doel beantwoordt.
Op deze vraag althans zal het antwoord bevestigend luiden,
omdat het werk de hoedanigheden bezit, die een deugdelijk leerboek vordert : volledigheid, beknoptheid, methodische orde,
klaarheid van voorstelling en bewijsvoering, juist- en nauwkeurigheid in de leer.
Het werk, lezen wij in de voorrede, is niet bestemd voor
vakmannen, in de theologie reeds ervaren en bedreven, maar
voor de studenten van het seminarie, en de priesters, in den
,wijngaard des Heeren werkzaam. Dezen echter hebben geen
behoefte aan uitgebreide geleerde verhandelingen, maar aan eene
handleiding die de grondslagen van het geloof en van de katholieke leer kort en helder voorstelt, bewijst, ontwikkelt en verdedigt.
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Uit dien hoofde om de klaar- en beknoptheid te bevorderen,
behandelt de schrijver het noodzakelijke volledig, het minder
noodzakelijke kort, wat tot sieraad der taal en uitstalling van geleerdheid strekt, laat hij weg. Niets echter wordt over het hoofd
gezien, wat hij dienstbaar acht, om den studenten de vereischte
kennis te verstrekken, en hen tot verdere en diepere studie aan
te sporen. Ondanks de beknoptheid bevat het werk al de tractaten, welke in de leerstellige theologie eene plaats vorderen, en
in ieder tractaat worden de hoofdvragen nauwkeurig besproken,
en wel zoo, dat de middelmatige studenten instaat zijn, zonder
groote inspanning, de gegeven verklaring te volgen, en tevens
de meer begaafden gelegenheid vinden op de vraag dieper in te
gaan en het dogma wetenschappelijk te doorgronden.
Vooreerst verklaart de schrijver met weinige woorden de
noodige begrippen om den stand der kwestie te bepalen en de
te bewijzen waarheid op te helderen, daarna bewijst hij ze naar
gelang van hare belangrijkheid, langer of korter, uit de bronnen
der openbaring, om eindelijk met het nader onderzoek van het
dogma en de scholastische kwesties te besluiten.
Het kan niet anders. of in de menigvuldige en ingewikkelde
vragen der theologie,moet ondanks de volledige overeenkomst en
eensgezindheid omtrent het geloofspunt de grootste vrijheid van
opinie heerschen, omtrent zijne wetenschappelijke verklaring.
Blijkens de meeningen door Dr. Mannens voorgestaan drukt
hij het voetspoor van den H. Thomas en volgt bij voorkeur de
verklaringen van Molina, Suarez, Franzelin, Mazzella en andere
theologen uit de Sociëteit van Jesus. Men leze, om zich hiervan te
overtuigent de verhandeling over de Scientia media, de Proedestinatie, de werkzaamheid der Sacramenten, het wezen der Gratia
efficax. Deze keuze laat hij niet na te rechtvaardigen, deels door
negatieve bewijzen, geschikt tot wederlegging der tegenstaande
meeningen, deels door positieve redenen, ontleend aan de geopenbaarde waarheid.
De vrijheid van opinie in betwiste vragen, die hij op hoogen
prijs stelt, eerbiedigt hij ook bij zijne tegenstanders. nooit zal
hij hunne rechtzinnigheid verdenken, maar van beiderzijds aangenomen geloofspunten uitgaande, tracht hij al redeneerende
zijne verklaring af te leiden.
In de verhandeling over de genade (iii. bl. 65) onderzoekt
hij kort en bondig de natuur der krachtdadige genade, om tot cje
oplossing te geraken der moeilijke vraag, hoe de vrijheid van
den wil met den invloed van deze genade in overeenstemming
wordt gebracht.
Hij verklaart de voornaamste stelsels, die in aanmerking
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komen : het stelsel der Thomisten, der Augustijnen, der Molinisten, en der theologen, die als de H. Alphonsus, een middenweg meenen gevonden te hebben.
Vervolgens verwerpt hij de Prczdeterminatio physica als i) strijdig met de leer die uit de H. schrift wordt afgeleid; 2) als nauwelijks bestaanbaar met de leer van het Concilie van Trente;
3) als onbestaanbaar met de vrijheid en 4) met de natuur van de
zelfgenoegzame genade.
Dezelfde argumenten gelden ook tegen de opinie der
Augustijnen. De verklaring van den H. Alphonsus laat het probleem onopgelost. Het onderscheid tusschen eene onfeilbare of
niet- onfeilbare krachtdadige genade is eene ongegronde hypothese, strijdig met de onfeilbare zekerheid der goddelijke Voorzienigheid.
Insgelijks het verschil tusschen gemakkelijke en moeilijke
goede werken kan onmogelijk tot de oplossing der vraag dienen.
Daarbij strijd de gratis ab intrinseco efficax met de vrijheid van
den mensch.
Beide soorten van krachtdadige genaden, eene ab iutrinseco,
de andere ab extrinseco aannemen is zich blootstellen aan de opwerpingen van beide zijden, en met eigen argumenten, aan de
de tegenstanders de wapenen leveren om het onlogisch stelsel
te wederleggen.
Ten laatste verklaart en bewijst de schrijver de meening
van Molina, die de metaphisieke onfeibaarheid der verbinding
tusschen de genade en het goede werk (welke de krachtdadige
genade in actu primo toekomt) uit de vóórkennis Gods afleidt.
Deze opinie voldoet teenemaal aan de eischen van het probleem, handhaaft de rechten van God en tevens de vrijheid van
den mensch. Zij heeft wel is waar hare eigenaardige moeilijkheid vooral wijl zij berust op de geheimzinnige Scientia media.
Daar echter haar bestaan, door de openbaring en de rede gestaafd, het eenige geschikt middel is, om in de praedestinatie- en
genadeleer eenig licht te ontsteken, kan men haar, hoewel op
zijdelingsche manier, als bewezen beschouwen.
Wij laten een overzicht volgen van Bene andere vraag door
Dr Mannens meesterlijk behandeld, te meer omdat wij onlangs
in het Boekennieuws eene verklaring lazen, die ons alles behalve
nauwkeurig schijnt.
De theologen leeren eenparig dat het Misoffer een waarachtig
offer is, maar zij komen niet overeen, wanneer zij de wezenheid
van dit offer willen bepalen. De schrijver onderzoekt de verklaring gegeven door Vasquez, Perrone, Lessius, Suarez, Billot,
Scheeben, Lugo, Cienfuegos, Thalhofer, en geeft de voorkeur
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an de meening van i,ugo, in onze dagen door Kardinaal Franelin uitmuntend verklaard en verdedigd.
Christus offert zich werkelijk op in de H. Mis omdat Hij,
.00r de consecratie van zijn lichaam en bloed, onder de ge
wijn, in een toestand van spijs en drank-antevbrod
eordt geplaatst. Deze toestand is een toestand van slachtoffer,
Is eene, hoewel zedelijke, vernietiging van de heilige mensch
van Christus.
-Leid
Deze positio in statu decliviori, zooals Lugo zegt, verklaart (lat
le H. Mis een waarachtig en tevens een relatief offer is. Immers
ender de gedaanten van spijs en drank offert Christus zich zelven
gyp, terwijl de dubbele consecratie (de mystische bloedstorting)
iet bloedig kruisoffer levendig voorstelt.
Wan-^°- men de aandachi vestigt op het slachtoffer en den
ioofdofferaar, moet men zeggen dat het Kruis- en Misoffer
lioe zeer verscheiden door de bloedige en onbloedige offerwijze
— door den zichtbaren offeraar — door hun doel en vrucht !oor het onderling verband) (s ecie) hetzelfde offer is. Let men
chter op de offerdaad meer dan op het slachtoffer en den offe. aar, dient men te zeggen dat het Kruis- en Misoffer en het
laatste avondmaal drie offers zijn in getal verscheiden.
Ten slotte zij deze handleiding warm aanbevolen wijl zij
volledigheid aan beknoptheid, eenvoud aan degelijkheid, klaar
aan diepte paart. Dr. A. DUPONT.
-heid
.

Geschiedenis der Noord- Nederlandsche Letteren in de XIXe
eeuw, in biographieën en bibliographieën (183o-igoo), door Dr Jan
tea Brink, grootendeels herzien door den Auteur, verder bezorgd
en bijgewerkt door Taco H. De Beer. — Rotterdam, D. Bolle.
Drie dikke bundels — i5oo bladzijden, groot formaat, dicht
voor éen eeuw van éen letterkunde — en dan van een-gedrukt,
kleine nog — beken met mij dat het ontzaglijk is. Geloof daarom
riet dat ik meen : hoe grooter hoe beter. Uren aan een stuk te
praten en niemendal te zeggen, gebeurt nogaleens. Godweet,
doen we 't zelf somtijds niet!
Nooit zal ik beweren dat Jan ten Brink en Taco de Beer
twee zulke babbelaars zijn. Ik haast me zelfs te bekennen dat
het groote werk, door den eersten voor drie kwart verricht en
door den tweeden voltooid, ook is over 't algemeen : ernstig
werk. Of nu Potgieter, moest hij weerkomen, zoekend naar dege
deeglijkheid, lijk hij zijn gansche leven deed, bij deze drie boeken zou stilstaan en roepen : Eurêka, dat is wat anders!
Ter zake.
Het woord « Geschiedenis... der Letteren... », prijkend in 't
goud op den sierlijken band, is een « captatio benevolentiee
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zeker aan ten Brink niet ingegeven door de schoone deugd van
nederigheid. Ditzelfde werk, in eerste uitgave (r88í) droeg den
bescheidener, en veel passender, naam : «Onze Hedendaagsche
Letterkundigen ». In 1888 verscheen een bijgewerkte druk en die
heette, al wat gewaagder : « Nederlands Letterkunde in de XIXe
eeuw ». Eindelijk.., alle goede dingen zijn drie.., deze derde bewerking, door den hoogleeraar vóór zijn heengaan gedoopt als:
((Geschiedenis der Noord - Nederlandsche Letteren in de XIXe
eeuw ». Ondanks het klimmen der titels naar 't glorierijk excelsior, bleef het werk wat het was in 't begin : een reeks bio- en
bibliographieënvan Noord - Nederlandsche schrijvers. De tweede
druk bracht wat nieuwe levensbeschrijvingen daarbij, als «inleiding », een would-be-vergelijkende studie over de Romantiek, en
in vorm van slot een «overzicht» ter aanvulling. Bij de 3e uit
voegde Taco vier nieuwe levenschetsen, werkte 't « alge--gave
meen overzicht » om, en gaf « de nieuwe tijd ».
Zoo hebben we nu in deze «Geschiedenis» al wat hier volgt.
Dat de lezer ons vergeve deze namenlijst op zijn Sjaalmans:
I. Een Inleiding: a) De Romantiek in Nederland; b) Invloed
van Engeland; e) Invloed van Duitschland; d) Invloed van
Frankrijk.
II. Bio- en bibliographieën van : Isaac da Costa, Jacob van
Lennep, Oltmans, Van Koetsveld, Hasebroek, Beets, Bosboom Toussaint, ten Kate, ter Haar, Potgietér, J. Alb. Thijm, Hofdijk,
de oude heer Smits, Mulder, Schimmel, Vosmaer, Busken Huet,

De Veer, Gerard Keller, de Génestet, Haverschmidt, Schaepman, Justus van Maurik, Weruméus Buning, Multatuli (een studie van Huet), Jan ten Brink (een studie van Smit Kleine), Melati
van Java, Martellus Emants, Fiore delta Neve, Frederik Van Eeden (i),
Louis Couperus.
III. In 't «algemeen overzicht'> treffen we aan : Van Limburg Brouwer, Backhuyzen, Drost, Ising, Wolters, Masdorp,
Wallis, Jan Holland, Van Sorgen, Cornelie Huygens, Kneppelhout.
Pierson, Constantijn, Smit Kleine, Netscher, Van Deyssel, Mina
Kruseman, Heye, de Schoolmeester, Goeverneur, Honigh, Perk,
Hele'ne Swarth. Kloos, Verwey, H. Gorter, Van Nouhuys, Heyeymans.
IV. «De nieuwe Tijd r geeft het oordeel van Taco de Beer
over : Koster. Penning, Lapidoth, Boete van Hensbroek, Scharten,
Boeken, Boutens, Schepers, Van 't Hoog, J. Reyneke van Stuwe, Paap,
Borel, Coenen, Eigenhuis. Buysse, Robbers, Wagenvoort, Mevr. la
Chap elle-Roobol, Anna de Savornin Lohman, Mevr. Marx Konig, Hasels, De Meester, Van Looy, Loosjes, Hora Aderra, Morgan De Groot,

•

(i) De namen der schetsen van Taco's hand zijn cursief gedrukt,
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Brandt van Doorne, Aletrino, Marie Antink, Joanna van Woude, Van
Hulzen, Brusse, Quirido, Top Naeff, Huf Van Buren, Cath. Alb.
Thij,n, Therese Hoven, Louise Stratenus,... en die we overslaan
mogen 't ons niet kwalijk nemen.
Ten Brink's bibliographieën zijn bijgewerkt door Louis
Petit, den bibliothecaris van Leiden.
Nummer I. de inleiding, is een ongelukkig begin; 't is...
het woord moet eruit... een groote blufpartij. Professor ten
Brink bestijgt, éen, twee, drie, zijn gestoelte; met breed gebaar
spreidt hij open zijn toga, en... daar daalt een sterrenregen van
Duitsche, Engelsche, Fransche en allerhande schrijversnamen,
lang niet altijd in schittering van eerste grootte. Dit om te
bewijzen dat de romantiek in Holland onder vreemden invloed
stond. De professor onderwijl zegt niet veel; uitleg is overbodig,
meent hij ; in zwijgende majesteit laat hij bewonderen zijn belezenheid, of zijn titelkennis althans, en... het goudregent maar
door, dertig bladzijden lang.
Laat ons daarom niet boos worden. Eventjes maar moet men
de biographieën opslaan, om den kwaden indruk der inleiding
algauw kwijt te zijn. Hier inderdaad hebben wij niet meer ten
Brink, den professor, want dan is de man er maar half. Hier
vinden we terug den heelen ten Brink, den echten, den waren;
in devolle kracht van zijn specialiteit; want Jan ten Brink had een
specialiteit. Vóór hij naar Leiden beroepen werd, had hij geschreven een tiental romans, prettige lezing, met eigen gaven van stijl,
gezellig, onderhoudend, levendig, zooveel ge maar wenschen
kunt. Toen gaf men hem de literatuur te doceeren. Hij ging aan
't lezen als een bezetene; hij studeerde, vast leunend op zijn
ellebogen, met zijn handen zijn ooren stoppend, lijk een blokker
totterdood.... Want in al zijn ijdel gedoe, in al zijn pauwsch gepronk, droeg ten Brink toch een kop met kolossaal veel daarin.
College houden is echter nooit zijn roeping geweest. Oneindig
liever zat Jan op zijn kamer... Hij had een manie gekregen, de.manie der bio-bibliografie. Alles moest hij weten over de schrijvers,
die hij las; hij snuffelde en speurde naar documenten, anecdoten
en kattebellen, of zijn ziel er aan hing; hij zond vragenlijsten naar
alle literaire Jan's. Pieter's en Pauwel's in leven; en toen hij
wist wat hij weten wilde, schreef hij het na, prettig, keurig,
sierlijk, kleurig, boeiend, met zijn erkende gaven van romancier.
Zoo kregen we over zijn Iade- eeuwsche grooten deze reeks
levenschetsen, werkelijkeenig in hun soort, de blijvendegeschenken van den verteller-biograaf. Ge verneemt alles van Jan : Hij
heeft niet enkel de werken van zijn schrijvers gelezen, en gebriefwisseld met hen. Hij heeft met hen gepraat, gegeten en
38
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getoast. Van Lennep: 't was zijn goede vriend; hij schreef hem
altijd : Amice. Potgieter : hij verhaalt u « onder ons » zijn eerste
kennismaking met den dichter van Florence. Beets: wat een
heugelijk feest toen hij Hildebrand meevieren mocht op zijn
Toen jaardag! Mevrouw Bosboom-Toussaint : 't verwondert mij
sterk : jan vertelt nergens dat hij haar heel ridderlijk op een
of ander congres den arm heeft geboden...
Maar als ge vraagt aan ten Brink : spreek ons van uw
letterkunde in 't licht van de geschiedenis der beschaving; geef
de richting aan, waarin de Hollandsche literatuur zich beweegt;
wijs ons op de groote stroomingen in de kunst : vanwaar en
waarheen; bepaal het geestelijk moment waarin de ontwikkeling staat van uw volk; geef ons verslag over uw doordringen
in den geest van uw tijd; wat verstaat gij eigenlijk onder kunst,
onder letterkunde; wat is het schoone, volgens u? Als ge iets
van dat alles vraagt aan ten Brink, dan ... laat hij u staan.
Spreek hem van Taine, van Elster, van Brunetière, van
Vilmar, van Baumgartner, van Bartels, van Menendez y Pelayo,
van zijn grooten Engelschen naamgenoot ten Brink, en vraag
hem : zijt ge 't accoord met hun kunstideeën! ?... Jan zwijgt dat
hij zweet.
Hij heeft alles gelezen, hij geeft u den korten inhoud van al
wat ge droomen kunt; hij kiest uittreksels, en zegt u: dat is
((fraai)), dat is « schoon », dat is « heerlijk », dat is « prachtig «,
dat is « plechtig », dat is « sierlijk », dat is ((lief)). Waarom? dat
zegt hij u nooit. Gelukkig toont hij doorgaans goeden smaak....
Zoo zijn deze levenschetsen uitstekend als prettige praatjes
over onze schrijvers van heden en gister; met groote verdiensten
daarbij van allerhande opzoekingen, die dikwijls te pas komen:
feiten, datums, documenten. Maar eigenlijke geschiedenis, maar
begrippen over kunstphilosophie... nu, dat weten wij al....
Jan ten Brink was een talentvol essayist, maar geen letterkundig criticus. geen wijsgeer van 't schoone.
Jan stierf in 1902 en liet zijn werk liggen onvoltooid. Taco
de Beer voelde zich de man om te geven wat ontbrak.
En werkelijk de geest van ten Brink is gevaren in de Beer;
'k wil zeggen een portie daarvan : de manie van de biographie;
want van ten Brink's kunst van vertellen en verhalen bespeurt
men bij Taco geen schemer. Vlijtig heeft hij gewerkt, alsof 't
was, lijk in zijn jonger jaren, voor den eersten prijs op 't examen;
en met een siddering in zijn schoolmeesters -geweten heeft hij
zich afgesloofd tot hij alles en allen had, in een blakende begeerte om toch niemand reden te geven, misnoegd te zijn over
hem. Zijn « nieuwe tijd» moest worden 't volledig repertorium
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van de Hollandsche modernen. En 't is weikelijk een Babel van
titels en namen.... Maar in zake beschouwingen over letterkundige kunst, cfr. alles wat boven gezegd is....
Ten slotte deze vraag aan den heer de Beer, den-naar-vollevolledigheid-strevenden : Waar zijt ge gebleven, gij en ten Brink,
met Broere, met Koets, met Banning, met Pater Van Meurs,
met Pater Jonckbloet, met Pater van Hoogstraten, met Pater
De Veer, met Pater De Groot, met Poelhekke? (i) Aan Alberdingk en Schaepman moést ge een studie wijden; ge kondt
onmogelijk anders voor de eer van uw boek. Over Melati van
Java hebt ge u ontfermd, in alle genade. En ge zijt bedankt.
Maar hebt ge van de andere katholieken nooit gehoord ? Hebt
ge nooit wat van Broere gelezen? Neen, want ge zoudt weten
dit: al had hij enkel zijn Dithyrambe en zijn Constantijn gedicht,
dan verdiende hij voor 't minst zooveel in uw Geschiedenis als
Haverschmidt, Mulder en een half dozijn ander breedvoerig
beschrevenen samen. En van die Paters ook hebt ge nooit iets
gezien? — Maar 't is waar: letterkundige geschiedschrijvers van
de ige eeuw, aan kunstphilosophie doet ge beiden niet mee....
J. P.
Ouderliefde en Opvoeding door Florence Hull Winterburn.
Vertaling van Mevrouw Bronsveld Breyer. Baarn, H. J. Den
Boer. 1905. 241 blz.
Dit werk beleefde in America zijn tweede druk in 1899, en
werd er zeer gunstig onthaald. Luister liever. De Public Opinion
schreef : Een van de beste boeken welke ons in handen kwamen,
handelend over het rijke onderwerp der verhouding tusschen
ouders en kinderen en de verplichtingen van eerstgenoemden.
Inderdaad wij aarzelen niet om de beperking te laten vervallen
en het (<het beste » boek te noemen.
De New-York Evening Post: De ouder die dit boekje kan
lezen, zonder daaruit nut te trekken moet óf volmaakt zijn of onvatbaar voor het goede. Men kan veilig zeggen, beweert de
Milanderkee <ournal, dat indien ieder jonggehuwd paar dit werkje
tot handboek nam, het opgroeiend geslacht ver boven eenig
vorig geslacht zou staan.
Wel mogelijk! Het bewijst echter dat eenige te welwillende
critici van over den Atlantischen Oceaan, weinig of geen kennis
hebben van de talrijke boeken die over opvoedingsleer in Europa het licht zagen.
Daar het boek van mevrouw Winterburn op verre na niet
zijn opgegeven onderwerp uit alle oogpunten behandelt, schrijf
(i) Een drietal daarvan zijn eventjes vermeld.
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ik den inhoud volgens de hoofdstukken af: De ware houding der
ouders. De natuurlijke grenzen van het gezag. Wederkeerige
sympathie. Eisch gehoorzaamheid overeenkomstig de omstandigheden en niet tengevolge van persoonlijke macht. Het verband
tusschen de daad en de natuurlijke gevolgen. Tegenstrijdige invloeden behooren vermeden te worden. Hoe hevige gemoedsaandoeningen het best bedwongen worden. Over hetgeen vóór
de geboorte invloed uitoefent en de eerste levensdagen. De
geestelijke behoefte van kinderen moeten niet veronachtzaamd
worden. Het behandelen van kleine fouten. Hoofddoel in de
ontwikkeling van het karakter. De eerste kenteekenen der persoonlijkheid. De zelfstandigheid. Het geweten.
Zal men het mij euvel duiden indien ik ronduit verklaar dat
ik niet kan inzien waarom déze keus van beschouwingen gegeven werden, en dat ik bijster word in 't .zoeken naar een leididee
of plan?
De hoofdstelling in de eigenlijke opvoedingsleer uiteengezet
en aangeprezen schijnt mij de volgende: « In zake van groot en
blijvend belang beperking, maar vrijheid in kleine, tijdelijke aan
ieder opzicht slechts zóó lang beperking als de-gelnhd.I
tijd van onkunde en onverantwoordelijkheid duurt, en een ophef
daarvan wanneer het oordeel genoegzaam ontwikkeld is. » -fen
Goed verstaan, voorzichtig toegepast, is dit algemeen programma voorzeker aan te prijzen. Die ooit door zijn eigen onder
toestanden heeft leeren-vindgEelschAmrikan
schatten en met de onzen vergelijken, weet, hoe dikwijls onkunde
en. gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, onze kinderen doen
struikelen of vallen, waar, met het oog op 't overig samenstel
hunner krachten, een weerstand werd verwacht. Het zou echter,
dunkt mij, verkeerd wezen, tot het verbeteren van dien toestand
te willen geraken door alle middelen die mevrouw Winterburn
in haar werk heeft opgesomd. Ook zijn er middelen waarover zij
opzettelijk schijnt te zwijgen, en die van iets meer dan de « algemeene zedenwet » gewagend, én geest én hart der kinderen
moeten vormen.
Wat eigenlijk de wijsgeerige stelsels zijn waarop in Ouder
en Opvoeding het grondplan komt te rusten is moeilijk uit te-liefd
maken, maar een kristelijke opvatting van recht en plicht kwam
ik nergens op het spoor. « Macht, » wordt er beweerd, « heeft
in den regel geen ander reden van bestaan, dan de begeerte van
den persoon die macht bezit, om dat bezit te doen voortduren. »
Daaruit volgt dan dat « de macht der ouders op aanmatiging berust, » ook nog dat « ieder kind een onvervreemdbaar recht bezit
om eene zekere gedragslijn boven een andere te verkiezen ». Is
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men hier in Europa en Nederland ook van gevoelen dat « de
openbare meening de grootste macht zijn zal in het latere leven
om ieder in toom te houden))?
Deze en dergelijke wijsgeerige stelsels waaraan het boek
niet mangelt, maken het ongeschikt voor onze ((ouders en jonge
paren » Dit valt te betreuren want men vindt er alleszins raad
meer practisch ontworpen, de beste vruchten-gevind,
dragen zouden. Over 't algemeen (een paar hoofdstukken uitgezonderd) is bespiegeling en abstrakte redeneering er te veel aan
't woord. Waar zijn de huisvaders en -moeders die er dagelijks
een uurtje op nahouden om hun opvoedingsphilosophie eens degelijk te monsteren?
Over de vertaling van mevrouw Bronsveld Breyer valt veel
goeds te zeggen, maar ook dat tal van zinnen op het Engelsch
af vertaald zijn, en over 't algemeen zijn ze té ingewikkeld, té
bevracht. De druk is ontsierd door talrijke fouten : bl. 23, 39, 47,
rog, 115, 128, r3o, 176, 186, 187, 200, 21o, etc. D. S.

Maud. A poem by Alfred, Lord Tennyson. With explanatory
notes by J. Stibbe, English Master at the H. B. S. at Almelo.
P. Noordhoff, Groningen, i9o5. fl. o.5o.
Maud is niet gemakkelijk om verstaan en genieten. 't Is een
passie die opvlamt, verteerend uitslaat, in waanzin loeit en in
den rooden gloed van brand en bloed uitflakkerend dooft. Een
passie geschiedenis zou ik aarzelen het te noemen, want het zijn
slechts kreten en zuchten, 't is een vermaledijden een zegenen,
zoo hartstochtelijk, zoo plots en onverpoosd, dat de daad als
een gebaar is, door een losbarstend schreeuwen gestold, of een
vluchtige verschijning die in de snelomzwierende reiën van klanken en kleuren wegnevelend zich oplost. Zulk een passie in de
bezielde opspringende natuur, wier water en land, licht en schaduw, bloemen en boomen en deining, meeneuriën in den zang,
of huilen in den storm. Dit alles in een Tennyson's taal.
Is zoo een brok poezie genietbaar voor iemand die de taal
zoo weinig machtig is dat men hem leeren moet wat woorden
als : ghastly, vast, stirred, ware, passively, cheat, hustle, grin,
beam, grove, slander, etc. beduiden; ja zelfs wat : exquisite,
turret, dread, solid, endure, opulence, cavern, etc., etc. wel beteekenen mogen? En heeft de verklaarder zijn werk volbracht
als hij enkel de woorden uitlegt of omzet, maar de gedachte, de
gedachte die na de woorduitlegging nog even duister bleef,
slechts nu en dan eens opheldert? Er is hier veel te veel, en veel
te weinig. Dat zijn de twee hoofdbezwaren die ik tegen deze uitgave in het midden breng. Ze getuigt alleszins van vlijt en kennis.
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Zelfs iemand die met Maud en Tennyson is vertrouwd geraakt.
zal er leeren dat hij dit en dat verkeerd of onvolledig had begrepen. Mag ik ook wenschen dat bij een volgende uitgave de tekst
op het recto, de notas op het verso der bladen komen te staan?
Dat leest gemakkelijker. Met de punctuatie in den tekst aangebracht ben ik het niet altijd eens, maar ik geef gaarne toe dat dit
eene hoogst kieskeurige zaak is. Die Tennyson goed puncteert,
levert al eene echte en rijke verklaring. Ten slotte. Is men wijzer
door een uitlegging als die voor : Cockney, King Charley,
careen, etc. ? Had Tory, larkspur, geen woordje verdiend? En
is de uitlegging van : lime, eavesdrops, me, in : curse me, etc.

quite right?
D. A. S. S. J.
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De Student. Paaschverlof i9o5.
Een flink nummer, in alle opzichten. Lucius Spectator geeft
Over de voertaal van het onderwijs en over Coremans' wetsvoorstel eene
studie vol eigenaardige maar doordachte en praktische beschouwingen en wenken. Om meer dan Coremans vraagt, te bekomen,
de wet overal toepasselijk te maken en zekere opwerpingen te
verijdelen, stelt de schrijver eene wijziging voor in den zin van
Schollaert's voorstel. Mij dunkt dat de schrijver gemakkelijk
zou instemmen met de zienswijze van N. Z. Peeters in het vorig
nummer van Dietsche Warande en Belfort uiteengezet. Tusschen
de letterkundige bijdragen verdient In de Weide eene bijzondere
melding : 't is een fijn geschilderd tafereeltje in gepaste taal,
klank en rythmiek weergegeven. Avondlandschap, Van 'l Boschkloksken, Winterweer, Levenspsalm doen eveneens den studenten en
den <, Student » eer aan. Enkel zou men hier of daar op gezochte
samenstellingen kunnen wijzen also de bleekblanke zonnen en
« dat dik-donkere schof , en in « Levenspsalm » eene meer
natuurlijke opwelling van gedachten en woorden wenschen.
Verder vinden wij nog eene nuttige bijdrage over Tooneelstukken
van Studentenkringen en eene studie over Het geluid van Jan
Sebrechts. Dergelijke artikels zouden wij meer willen tegenkomen, de letterkunde is immers niet alleen de aandacht der
studenten \veerel.
Vlaanderen. Aprilnummer.
Hoe 't winter werd, van Constant Van Buggenhout. Een
schoon verhaal dat men proeft met indrukwekkende lippen. Is
het verhaal zoo buitengewoon ? Neen, noch als inhoud, noch als
voorstelling, noch als uitdrukking, noch zelfs als vorm. Maar
die «Title» rijst zoo hoog; 't beeld is zoo sobertjes ajgelijnd,
't is een taal zoo vertroeteld, zoo afgerond. zoo afgelekt 1.... te
veel misschien: hier en daar schijnt het bijna angstvallig
geschreven.
Gansch anders is Manneke Ko van Victor de Meyere. Ruw
gehouwen zinnen met zwierig gebaar; ruwe woorden, beelden
lijk ze voor den geest schoten. 't Is schoon; maar Victor de
Meyere, mij dunkt, geeft soms toe aan zijne gemakkelijkheid
van schrijven. Sommige zijner beschrijvingen sluiten niet tot een
streng geheel; 't effekt loopt soms te loor in bijzonderheden die
de éénheil van de beeltenis breken. Janneke is 's morgends de
Schelde aan 't bewonderen : « De dijk, hij kronkelde mede met
den stroom. Met elken inham zette hij zich uit met breede en
weelderige heupen om verder als een gordel van groen in één
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lijn mede te loopen met het rek : zoo noemen de schippers de
geul, het veerwater, wanneer het een heelen tijd in rechten trek
voortloopt, zonder draainissen of wentelingen, voortgebracht
door bocht of inham, die men, bij stil weer, als er getoogd moet
worden, slechts ten koste van bovenmenschelijke kracht kan
voorbijvaren. » Die zinbouw is zeker slordig. Maar 'k vraag mij
af, wat die bepaling van een ((rek » komt doen in een kunstwerk.
Of is het woord, zoo buitengewoon dichterlijk? En merk wel op,
't is Janneke, vergroeid met de Schelde, die dat alles beziet.
Onder 't geven dier bepaling is De Meyere misschien eensklaps
't gedacht, de persoonlijke herinnering misschien, te binnen
geschoten hoe men soms moet ((togen » aan die bochten en
«hoofden », en roef ! 't wordt er bijgeflanst ? Aug. Vermeylen
neemt de gelegenheid te baat eener kritiek van Mej. Belpaire's
Kristen Ideaal om een loopken te doen tegen de katholieke (grosso
modo) kleingeestigheid. En zijn of waren overlaatst de helft
der inschrijvers van Vlaanderen geen katholieken, geen priesters
zelfs ? Ter zake : « de inhoud der katholieke leer is van dien aard
dat zij den geloovige doet omgaan met allerlei begrippen en
voorstellingen die betrekking hebben op ons innerlijkste wezen,
op de grondvragen van ons geestelijk bestaan. Eene scheuringleer die de grondslagen van 't algemeen-menschelijke komt verwrikken, en de verhouding van 's menschen faculteiten miskent,
kan die leer, uit haar eigen, alle andere op zij geschoven, kunstwerken doen gedijen zoo vol aan algemeen menschelijkheid?
Aug. Vermeylen zal misschien antwoorden: « Als het begrip
derwijze uitgedijd wordt, dat het samenvalt met het schoon
dan gaan we over de benaming niet twisten. » Ja-menschlijk,
toch, klaarheid schaadt nooit; en al tracht Aug. Vermeylen hier
en daar te verklaren wat hij meent door «'t rijk van den Geest »,
ik vind het duister. Of rust ook het kriterium van Vermeylen,
«geheel of gedeeltelijk, op iets dat niet bewezen kan worden. »
— Meinummer.
Een proef van «intensieve cultuur» misschien ? Het Aprilnummer telde 3 bijdragen, Mei bedraagt er 2. Is er de teelt des
te beter om verzorgd ? Eerst wat vernuft onkruid: Het onherstelbare van Reimond Stijns : de korte beschrijving eener wraakneming... of hoe noem ik die onverstaanbare drift die dien
boekhouder tot het omkant brengen van zijnen Bestuurder
ophitst! Zwarte doening gehuld in vage duistere lijnen, vóórgesteld met onmeedoogend cynisme : een besmoorde photographieplaat.
Daarna een groot stuk zware, dikke rogge, De geschiedenis
van het gedicht door Karel Van den Woestijne.
Als inleiding een uitvaren tegen de finalistische en historieke
— hoe lang vergetene — methoden tot ontleding van 's dichters
ontstaan en werking. — Schrijver zal «trachten eenige aestetische wetten te bepalen die de eeuwige wetten van het gedicht
zouden zijn door het chemisch ontleden van 's dichters zinnelijke en gevoelige individualiteit.
i0 psycho-physiologie van den dichter;
2 0 zijne werking als schepper; zijne prikkelbaarheid, imaginatieve schepping en dichterlijke ingeving;
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3 0 innerlijke bestanddeelen van het gedicht : rythmus,
verbeelding, gevoel, uiterlijk vertoon?
Na een weinig te pretentieuse aankondigingen van nieuwigheden, volgt er een dorre opsomming van reeds verouderde
waarnemingen van Lombroso, Ribot, enz. Had zij ten minste de
klare rangschikking die eenen uitlezer kenmerkt; maar te
midden van onduidelijkheid en onbepaaldheid, is men iederen
oogenblik weerhouden door den onregelmatigen gang van zin
-bouw,
samenhang en gedacht.
Het kan een treffelijke voordracht heeten... Maar waarom
dien «réchauffé » aan zijne lezers opdienen ? Of meent K. V.
d W. misschien een nieuw richtsnoes aangetoond te hebben?
te meer dat de aantrekkelijkste punten : het ontstaan van den
drang tat dichten en de dichterlijke ingeving slechts met een
schuw ondervragingsteeken aangeroerd wierden.
Biekorf. t k 8 en q.
Brengen het begin eener vertaling van Shakespeare's
bekend spel Shylock door Dr E. Lauwers. — Vervolg van Een
inventaris van 't jaar 1632 met verklaringen onder aan de blad
Vervolg van Dr Depla's bevattelijk opstel Over pokken.-zijden.—
— Een versje Op hope door F. De Jonghe.

Het Katholiek Onderwijs. April en Mei i9o5.
Opstellen over Rabelais en Montaigne als opvoedkundigen,
« het opvoedingsstelsel dat Rabelais spitsvondig en behendig
ineentimmerde, en dat waarlijk kloeke stellingen heeft voor de
ontwikkeling van lichaam, verstand en goede manieren, is maar
slecht gesteund langs den kant van den godsdienst. » Montaigne
was ook niet fel godsdienstig, hij wil bijzonder de kinderen
verharden, komt op tegen zeemachtige opvoeding waar wil van
de roede als tuchtmiddel niet hooren. — Eene reeks eenvoudige,
natuurlijke modellen van brieven voor kinderen. — Antialcolism,
begin eener voordracht gehouden door J. De Vreese.
De Groene Linde. Nr 3, Mei 19o5.
Vervolg van Frans Van den Bossche's Oostersche schets
De Boetgezant. — Baas Klits, een Kempisch schetsje door Jaak
Boonen, niet slecht. — De Kruisberg, eene paraphrase van
Vondel's lierzang. — Naar 't kasteel geweest, eene schets door
Em. Claes. — De schoonste brok uit 't nummer is wel de
bijdrage : Te Munster I Mijn Kwartier, door J. Varinck; het
I laat ons nog meer verwachten. — Karel Van den Oever
verdedigt Juffr. Belpaire's zienswijze over kunst tegenover
Vermeylen. — Verzen door H. Edens, Aran Burfs en Leo
Van Puyvelde.
Germania. Mei i9o5.
In Vlaamsch Gevoel, onderzoekt M. Karel Van den Borren,
steunende op de werken Geschiedenis van België door H. Pirenne,
De Eeuw van Artevelde door E. Vanderkinderen, en de Geschiedenis
der Vereenigde Provinciën der Nederlanden, waarin de aard der
Vlamingen en Nederlanders bestaat. En 't besluit is : « We
moeten ons bestaan en het bestaan van onze taal noch laten
bespreken, noch bespreken.
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Wij moeten Vlaamsch spreken, we moeten als Vlamingen
handelen, we moeten, in één woord, onze zelfstandigheid in alle
gelegenheden openbaren. D Ludw. Wilser polemiseert tegen
Dr G. Seifert over de vraag te weten of Sigfried een geschiedkundig persoon is of enkel een sagenheld. Omer Wattez heeft
de sage van Lohengrin, den zwaanridder, berijmd en geeft
vooraan eenigen korten uitleg. — Voorts werden bladzijden
meegedeeld uit het dagboek van een Duitsche student, op reis in
't jaar 18o4 in Zuid-West Duitschland : gemoedelijk geschreven.
,

De Vlaamsche Kunstbode, April rgo5.

In den Polder, een schetske door Okt. Steghers. — Drie
Zangers van Liefde en Leute : Hooft-Brederode-Starter door Leo Van
Puyvelde. Hier gaat het alleen over Hooft, « van deze drie wel
de meest individueele kunstenaar...
Erotische gedichten schreef hij zijn leven lang. .. Zijn liefde
zoo dikwijls uitgedrukt in al die gedichtjes aan verschillende
freulen, zal dus meestal niet innig en diep geweest zijn. Het zou
me juist schijnen al zijn minnedichten — de enkel waarlijk
gevoelde op zij schuivende — door elkaar te mengen en ze, in
hun algeheelheid, te beschouwen, minder als de spontane uiting
van een gevoelig gemoed, dan wel als het werk van een zinlijken
dichter, bij wien de zinnelijkheid door de kunst gelouterd werd
tot hooger genot — zoo gaat het bij de meeste dichters — en die
er lust in had de liefde om de liefde te bezingen en dan dien zang
op te dragen aan de lieve van den dag. » — Medard Verkest
meldt Kunstnieuwsjes uit Brugge. Voorts verzen door A. Sauwen,
Jac. Stinissen en M. Van Winckel.
't Park's Maandschrift, t5 Mei 19o5.
Vervolg van het opstel Eenige bladzijden uit de geschiedenis van
Nog te vermelden een brief van
het Aartsbisdom Mechelen.
p. Mausen uit Barbacena over de Parksche Missie in Brazilië. «Onder
de hoogere standen wordt hier nog al Fransch gesproken, de
anderen bezigen de Portugeesche taal, tenzij een groep Italianen
(zijwevers) en eenige Turken (die hier den grooten handel
drijven gelijk bij ons de uitgeslapene Joden) die natuurlijk
hunne moedertaal niet vergeten hebben. »
—

Volkskunde, 1 5 -2e aflev.
Vervolg van Mej. Dr. C. C. Van de Grafts opstel over
Palmpaschen. «Voor alles is noodig dat men materiaal ver
(voor deze studie) en dit is, ondanks het snelle verval-zamel
der Palmpaschen, thans nog van alle kanten voor 't grijpen. »
— A. De Cock legt uit waarin het volksgebruik bestaat
schavakken vangen (aan een simpelaar wijs maken dat er ingebeelde
vogels te vangen zijn 's nachts, hem met een stok op een boom
doen gaan, en aan den voet van den boom een vuur aanleggen
met veel groen. om het te doen rooken en den armen drommel
te beletten van den boom te komen), en onder welke benamingen
dit gebruik in Vlaamsch-België en Duitschland bekend staat.
— Dr C. H. de Vooys deel het Exempel mede « Van eenen
Scaepsherde » uit een Brusselsch handschrift, exempel dat hem
in geen ander handschrift noch in een andere verzameling
bekend is.
Spreekwoorden en zegswijzen ajkomstig van oude gebruiken
—
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en volkszeden door A. De Cock. — Dr G. J. Boekenoogen deelt
verscheidene sprookjes envertelsels mee: Vande drie wenschen,
Van de drie bovenlanders, Van Hildebrand, Van het betooverde
jacht, Van het groote schip. — A. De Cock geeft nog : Volksvoorstellingen en bijgeloovigheden omtrent den haan en de hen;
Volksluim met betrekking tot huisdieren; Volksdeuntjes en het
vervolg van Spreekwoorden en Zegswijzen over de vrouwen,
in liefde en het huwelijk.
Ontwaking. Mei 19o5.
Domela Nieuwenhuis in een preek uit den ouden tijd,
paraphraseert de goddelijke spreuk : Neemt en Eet, en het besluit
is niet wat de Kerk en de gezonde rede leert, dat een hongerige
mag nemen om zijn honger te stillen, maar : de rijken hebben
't wel al genomen, waarom zou het volk ook niet mogen nemen?
— Het figurantje, eene schets door Eppo Bos. — Mr. J. W. Spin
gaat voort met klagen over de wijze van behandelen der krank
Nederlandsche gestichten --- Verzen door Siska-zinged
Van Daelen.
Durendal. April 19o5.
E. H. Moeller wijst op de beteekenis van wijlen Constantin
Meunier die heeft verstaan ((avant tout autre, le premier, tout
seul, le parti que l'artiste pouvait tirer de la contemplation du
monde des travailleurs et a eu d'instinct 1'intuition de la beauté
qu'il y avait a en dégager ». Le Petit Fleuriste, schetske door
G. Rency. — Arnold Goffin heeft vroeger nog in Durendal over
Ruskin geschreven, hij vult die vroegere artikelen aan ter
gelegenheid van het verschijnen der vertaling van de Bible
d'Ainiens door Marcel Proust. — Georges Virres heeft het over
Firmin Van den Bosch die zooeven liet verschijnen : Imnmressions
de littérature contemporaine, « bel esprit, libre esprit, ouvert à
chaque apport de la pensée, d'ou qu'il vienne, et qui démèle en
se jouant. l'erreur et la vérité confuses.
Le travail, le travail ardu de la pensée n'a jamais fait
souffrir Van den Bossche. Il porte ses phrases toutes faites,
définitivement composées, avant de les réaliser matériellement
par l'écriture » — Firmin Van den Bosch bespreekt het werk
van verscheidene Frans che critici : Brunetière die «n'est vraiment lui — et chez lui — que dans le classicisme », Remy de
Gourmont « en ce moment le premier critique littéraire de
France, » Barbey d'Aurevilly die, alhoewei dood, « est aujourd'hui et sera de demain » en Henry Bordeaux « un critique
qui apprend à sentir. »
De Katholiek. April-Mei 59o5.
In 1904 en 19o5 verschenen verscheidene bloemlezingen,
zoo in Noord- als in. Zuid-Nederland. E. H. Binnewiertz
bespreekt ze of beter ze gaven hem aanleiding om een overzicht
te doen der letterkundige beweging der 25 laatste jaren. Van
onzen tijd. Proza en Poëzie uit Noord en Zuid door Jaak Boonen is
nog de beste der 5 bloemlezingen voor ons katholieken, omdat
zij breed opgevat werd, maar wat meer kritiek zou hier welkom
zijn. Pol de Mont krijgt het zijne mee over zijn Verzen van Noorden Zuid-Nederlandsche Dichters : « ... die deftig letterkundige heer
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Pol de Mont kan zijn gesoigneerd-letterkundige vingeren misschien eenigzins bezoedelen, naar 't schijnt, als ze in aanraking
kwamen met dichters, die katholiek zetten voor hun naam en
hun werk: en zoo schitteren wij — katholieke modernen — in
deze bloemlezing door onze spoorlooze afwezigheid... Ja Gezelle
is er !... is er thans in deze tweede uitgave, want bij de eerste
was deze dichter nog niet ontdekt! Maar juist door dat Gezelle
er alleen is, wordt de uitzondering voor de anderen nog grievender. » — Simon Boers schrijft over Alfredo Trombetti « de(n)
man wiens naam in den laatsten tijd een ware zegetocht maakte
in de wereld der taalgeleerden ». die de opvatting verdedigt dat
alle idiomen, alle gesproken talen van één enkel moeder-idioom,
een enkele moedertaal afstammen. » Nu is hij leeraar in de
semitische philologie en in de vergelijkende taalstudie te
Bologna. — Leo Balet vertaalt de oud-ijslandsche Thrymskvitha
en geeft er wat uitleg bij. — Amerikaansche landverhuizers in onze
Flora door A. Haans. — De baas heeft de leiding van het werk,
maar met welk soort van recht oefent hij de leiding uit over zijne
arbeiders! Is dat een gezagsrecht? Neen, wordt hier geantwoord, die leiding is niets anders dan de gebruikseigendom.
dien de patroon heeft op de arbeiderskracht en door haar op den
persoon zelf van den arbeider. » — J. H. A. Thus toont waarin,
volgens de Archivalia te Delft, de processie- of ommeganckspelen in de XVe en XVIe eeuw te Delft bestonden. — Voorts
verzen door Felix Rutten.
Van Onzen Tijd, 4e jaarg. nr 7.
Van den monnik Berirandus. Uit Onze lieve Vrouwe Mirakelen,
door Albertine Steenhoff- Smulders. — Het vervolg van C R. De
Klerks studie De Heilige Augustinus. Hier gaat het over de
Alleenspraken en Belijdenissen.
De Gids. Mei rgo5.
Wijmpje, een schetske door J. Everts, van een vrouwtje dat,
reeds in de veertig, ten huwelijk gevraagd wordt door haar
vroegeren minnaar. — Het Maartnummer bracht brieven van
Mevr. Bosboom-Toussaint aan Busken Huet. Hier zijn verdere
brieven. In een brief van r3 Januari r88r zegt schrijfster aan
Huet dat hij ongelijk had (in zijn opstel in Nederland, Januari
r88r) de Hollanders aan te raden het Hollandsch over boord te
gooien om Fransch te spreken en te schrijven. ((ik zou, dunkt
mij, voor mijne taal willen strijden ten bloede zoo goed als voor
mijn geloof. Wij zijn geen natie meer als wij eene andere taal
moeten aannemen, en als de middelmatigheid daar vandaan komt
— wat ik nog niet aanneem -- dan moeten wij in 's Hemels
naam maar mediocre blijven, liever dan tot zelfvernietiging te
komen door onze taal te verruilen. » In dienzelfden brief verwijt
zij ook aan de Belgische kunstenaars en letterkundigen hun
laffe ijdelheid en intriguegeest » zonder meer uitleg en noemt
de Belgen « napers van de Franschen. » — Eene schoone
studie door Dr F. de Haan over Cervantes en zijn Don Qnichot,
«het boek dat meer menschen tot vioolijk lachen heeft gestemd
dan eenig ander ter wereld,... in meer dan twintig talen overgebracht, in sommige zelfs een half dozijn malen en nog meer. »
— J.P.van Rossum wijst op het verband tusschen eene voldoende
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zeemacht in Oost-Indië en de Nederlandsche bezittingen in Azië :
« Wij kunnen zeer goed de bezittingen in den Archipel verdedigen en onze onzijdigheid aldaar handhaven, die taak gaat niet
boven onze krachten; verhooging van financieele noch van
personeele lasten is hiervoor noodig. Noodig is slechts om het
doel te bereiken meer ernst en meer karakter bij de natie,
minder administratieve omslag en minder bureaucratische
bemoei- en bedilzucht. » — Dr W. G. C. Byvanck schrijft over
zijn vriend Marcel Schwob.

De Katholieke Gids. April 19o5.
Slot van E. H. Buissinks opstel van Alcoholism en Geestes
Slot van het opstel over Geert Groote door A. Y.Raven--storing.—
stad, die hem verdedigt tegen de meening dat hij zou geweest
zijn een voorlooper der Hervorming en hem huldigt als «een
man wiens hart na God het Vaderland beminde, wiens geest de
dietsche taal volmaakte en deed bloeien, een man van geloof en
wetenschap, een kracht voor kerk en maatschappij. — Vervolg
'van P. J. van Goors bijdrage Een katholiek Strijder in de Pers,
Louis Veuillot.
— Mei 1905.
Herm. Smits Azen schrijft over den oratoriaan Pater Gratry
die veel bijbracht tot de herleving van 't katholicisme in Frankrijk in de 19e eeuw, maar door zijn optreden tegen de dogmaverklaring van de pauselijke onfeilbaarheid zijn laatste levensjaren vergalde. Hij onderwierp zich seffens na de uitspraak van
het dogma. — Norbert Van Reuth geeft het vervolg van zijne
Kiekjes van Frankrijk. Dezen keer heeft hij het over Grisors (met
zijn aantrekkelijk park) Meaux (bekend om Bossuet), Reims
(met de vermaarde kathedraal waarvan den bouwtrant hier
beschreven wordt). — Voorts verzen door A. H. M. Ruyten,
A. Y. Ravenstad en P. J. v. d. Goor.

De Hollandsche Revue. 25 April 19o5.
Onder de rubriek Wereldgeschiedenis: Over den oorlog in den
Oost, de verwikkeling in Marokko, de woelingen op Kreta,
Engeland en Afghanistan, de verwikkelingen met Venezuela.
't Ware wonder stond er niets in dat de katholieken kwetst, daar
loopen de socialistenbladen van over, en uit die bladen nu
neemt de H. Revue nog al een en ander over. Ditmaal wordt het
de Duitsche katholieken ten laste gelegd dat de mijnwet, gevolg
der laatste werkstaking, in den Pruisischen landdag verknoeid
wordt; dan is de beurt aan Z. H. Pius X, ((een tot Paus opgeklommen dorpspastoor » die het onherstelbare konflikt met
Frankrijk in het leven riep », de Italiaansche katholieke democraten veroordeelde en nu 't zelfde doet met Daens en Fonteyne.
Onder de rubriek Belangrijke Onderwerpen gaat het over
Hooikoorts, over de godsdienstige exaltatie in Wales, de Japansche oorlogshospitalen (waar de gewonde Russen goed behandeld worden), den ouderdom der Friesche terpen. — Karakterschets : J. E. Scholten, lid der eerste Kamer, groot nijveraar uit
Groningen. Als boek van de maand: Het Voortbestaan der
Menschelijke persoonlijkheid na den dood door Prof. Dr A.
Bruining.
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Op de Hoogte, April 19o5.
De gebruikelijke indeeling met gebruikelijke rijke illustratie:
Over de maand die heenging, den oorlog in den Oost, de reis van
den Duitschen keizer, kijkjes op de tentoonstelling te Luik, de
dooden der maand.
Vlieland, het tweede in de reeks eilanden die de Friesche
kust beschermen tegen de aanvallen van den Oceaan, met fraaie
platen. — H. M. Krabbe wijdt eenige regelen aan wijlen den
schilder P. J. C. Gabriël « een onzer grootste en meest sympathieke kunstenaars » van wier nagelaten werken eenige weken
geleden eene eere-tentoonstelling in de zalen der maatschappij
Arli et Amicitiae gehouden werden. Hij had voor levensregel
steeds naar de natuur te schilderen. — Vertaald uit La bonne
Souffrance van Francois Coppée : Klokken en Seringen. — Naar
Maxim Gorki : De Vrienden uit hun kinderjaren. — Suze la
Chapelle Roobol ontleedt eenige tooneelopvoeringen te Parijs;
D. Van de Cappelle geeft zijn dramatische kroniek, Hen Freyer
zijn Overzicht van Tijdschriften. — Een lezenswaard artikel
over Kina, haar gebruik, geschiedenis, bouw en handel.
Stemmen onzer Eeuw. 25 Meert 19o5. ie Jaarg., n. 12.
Eene korte levensschets van Dr P. J. H. Cuypers met
portret (Victor De Stuers). In « Geniaal Schelden)) haalt J. Jansen
eenige koninklijke brokken lawijdproza van L. Van Deyssel en
van Eeden voor oogen om te betuigen « met den schrijver van
((Kritiek en Waardeering » dat eene evolutie in de letteren
mogelijk is zonder revolutie. Gedichten van Declercq en Rutten.
Nog merkweerdige brieven van de Génestet (J. F. M. Sterck).
«Dertig jaren muziek in Holland» (Ant. Averkamp). Zóo de
titel van een voor musici uitgegeven boeksken door J. W.
Enschedé; naar de bespreking alleszins een mooie aanwinst,
't vervolg en slot van J. v. Well's studie over « Erwachen »
van Hedwig Drausfeld ». « De Eerste geleerde Christen vrouw »
de heilige Paula, de vriendin en medehelpster van den grooten
kerkvader St Hieronymus. » (Melati van Java) Verder 't gewone
overzicht en varia.
— i April i9o5. re Jaarg., n. 13.
Alph. Laudy opent met een flink vechtartikel over « de
Strijd om de Volksschool » in Holland: «Wij leven onder een
verouderde schoolwet, in wier africhting tot christelijke en
maatschappelijke deugden ons volk maar weinig vertrouwen
stelt; nog minder nadat hier en daar de bedienden der wet, de
onderwijzers, den invloed ondergingen van Buchner, Darwin en
laatst van Karl Marx ». Jules Verne t (V. D. B). Twee Passiegedichten van S. L. Braun. Voor onze katholieke kunst hebben
we recht en reden méer te eischen dan dat die slecht-noch-goede
verzen ons zeggen. « Een boekbeoordeeling » (Th. Kwakman)
inzonderheid over de oneerlijke Godsidee van H. Borel. « Brieven van de Génestet » (J. F. M. Sterck). « Coer's Lieder Roos »,
een antwoord aan Ant. Averkamp. « Een meesterwerk van Jozef
Israëls » en « Een Rosa-Bonheur » door Th. Molkenboer. «Wat
vrouwen in het Buitenland doen ». « Heeft de vrouw eene ziel? ».
Voorts 't een en 't ander gemengd nieuws.
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8 April 19o5. I Jaarg., n. 14.
P. Bonaventura Kruitwagen O. P. M. bespreekt in 't artikel
« een hollandsch (dietsch) handschrift)) Geert Groote's vertaling
der Zeven Boetpsalmen en van de Litanie van alle Heiligen ;
dit merkweerdig boeksken is lest aangekocht door de Koninklijke Bibliotheek van Berlijn. « Critici)) (Fr. Christinus Kops
O. F. M.) Drie kerkhymnen door B. — Brieven van de Génestet
ij. F. M. Sterck) ; « Muziek in de Goede Week » (Ant. Averkamp) 't is een ernstig muzikaal overzicht; J. van Well S. J.
beoordeelt Aug. Cuppens « een Rooske van Overzee» en meent :
« een kras realistisch woord — het moge walging wekken,
schrijnen of gillen – is niet licht te ruw of te hard, om plaats te
verdienen in een versregel; doch dit is op zich zelf niet
voldoende; het woord moet in harmonie wezen met zijn onmidclelijke en verdere omgeving, wil het een kunstschoonen indruk
bij den lezer te weeg brengen. Het komt hier vooral aan op
letterkundigen tact ». Dit is ten zeerste de waarheid. — Allerlei
meedeelingen en notities.
— Ie Jaarg., n r5.
Van A. Van Echt een katteklauwig artikel over «Multatuli »,
o. m. haalt hij de meening voor oogen van Dr Chantepic de la
Saussaye : • Den breedsten kring van vereerders heeft Douwes
Dekker gehad vooral onder de onrijpe jeugd en haltbeschaafden,
die hij wist te boeien door den rijkdom van zijn vernuft, het
opzichtige van zijn stijl. die voor natuurlijk doorgaat en toch zoo
rhetorisch is, en niet het minst door de vulgariteit van zijn gevoel».
((Bij 't Kruis aan den Veldweg » (F. Rutten). « Onwetenschap.
pelijke Snorkerij » (Th. Famulus). ((De ware wetenschap is niet
vrij ». « Aan mijn vriend Binnewiertz» A. Suidgeest). « Een
brief van Dr Schaepman » (J. F. Sterck). «Muziek in de Goede
Week» (Ant. Averkamp). Edgar Tinel (met portret) wordt in
bewonderende woorden door A. J. M. De Bruyn voor 'thollandsch
publiek geleid; dit is waardeerend geschreven. Een passievers
« Gethsemani » van A. Huybers. Voorts varia.

Varden. Maart 19o5.
liet derde vervolg en slot van Jon Svenson's belangwekkende studie : Lidt om den oldislandske Litteratur. Hierin handelt
hij voornamelijk over een der grootste mannen van het Skandinaafsche Noorden, namelijk Snorre Sturluson, den schrijver van
een der Eddas en van Heimshringla, meesterwerken van de Oud
letterkunde, er. deelt een paar brokstukken mee uit-iJslandche
die werken.
De schrijvers der meeste sagen zijn onbekend gebleven en
lang heeft men gemeend, dat in tegenstelling met wat elders
gebeurde, de IJslandsche priesters en monikken, die verscheidene bloeiende kloosters hadden op het eiland, vreemd waren
gebleven aan de groote intellectueele beweging bij 't IJslandsche
volk. Het is nu echter bewezen dat juist het tegendeel het geval
is. De voornaamste sagengroepen beantwoorden volkomen aan
de ligging dier kloosters en er is geen twijfel of de meeste sagas
gaan van die kloosters uit. Dit is onder meer de overtuiging
van den protestantschen geleerde, professor Finnur Jónsson.
Deze en veel meer hoogst belangwekkende bijzonderheden
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staan te lezen in het artikel van Jon Svensson. — R. Jahn
Nielsen : Det Ringe, een stemmingsvol dichtstuk. — J. B. Lohman: Jesu dódsdag. Eene historische studie over den sterfdag
van Jesus. — Blandinger.
— April 1905.
Ludvig Gunther: Verdensforlöserens betydning i Historien, eene
studie over de wereldvernieuwende kracht van Christus in de
geschiedenis der menschheid, naar aanleiding van het woord
van Pius X: Instaurare omnia in Christo, studie, gesteund op een
artikel, verschenen in Historisch politische Blutter, Januari 1904. Anakoretens syn, een prachtig gedicht van A. Wolleen. —
W. Schmitz : 7omfruklostre i Danmark efter reformationen, eene
bladzijde uit de geschiedenis der hervorming in Skandinavië,
Ie deel, betreffende vooral de vrouwenkloosters in Denemark na
de hervorming. • Litteratur og teater. R. Jahn Nielssen bespreekt
Laurids Bruin's nieuwen roman, Den sidste Fribonde, welken hij
lager stelt dan zijne twee vorige, Alle Synderes Konge en Absalons
Saga. Als gewoonlijk is alles wat de katholieke Kerk betreft in
dit werk pure fantasie. — Oscar Andersen bespreekt de nieuwe
stukken in den schouwburg van Kopenhagen opgevoerd.

\^'-1

*ttt OMROEPER
Ter gedachtenis aan den Eerw. Pater Bernard Haghebaert,
Dietsche Warande en Belfort kondigde in zijn
Ord. Praed.
Meinummer den dood aan van den Eerw. Pater Bernardus
(Placide) Haghebaert, den e den April in het klooster der Predik
te Leuven.
-hern
Eenige woorden over dien verdienstelij ken man zullen zeker
bij iedereen welkom zijn.
Het leven van Pater Haghebaert is altijd zoo eenvoudig
geweest als de familie waaruit hij voortsproot, zoo stil en onbewogen als dat liefelijk West-Vlaamsch dorp, Noordschote,
waarin hij den 18den April 1849 het levenslicht zag en tot
jongeling opgroeide.
Na zijne humaniora in het college van Yperen voltrokken
te hebben, trad Placide Haghebaert in het seminarie van
Brugge, werd priester gewijd en naar de Hoogeschool van
Leuven gezonden. Hier verwierf hij den graad van Baccalaureus
in de godgeleerdheid. Nadien werd hij naar West-Vlaanderen
teruggeroepen om als onderpastoor aan het heil der zielen te
werken.
Hij voelde niettemin dat God een groot offer van hem ver
werd Predikheer in 1888. Na eenigen tijd onderwezen-eischt,n
te hebben, werd hij Lector in de godheid benoemd, om als
leeraar van de heilige Schriftuur, en menige jaren als leeraar
van de zedelijke godgeleerdheid en van het kerkelijk recht aan
te worden.
-gestld
Zijne studenten zullen altijd gedenken hoe leerzaam en aan
zijne lessen waren, waarin uitgebreide kennis en lang -genam
veelzijdige ondervinding hem zoo goed te pas kwamen.-durige,
Wie toch te Leuven kende den biechtstoel van Pater Haghebaert niet?
't Is de plaats niet om te spreken over de spitsvondigheid,
de leute waarmede hij elk jaar zijne opwerpingen kwam voor
bij de examens van theologie aan de Hoogeschool.
-steln
Als er spraak was van eene Belgische vertaling van den
ganschen Bijbel wendde men zich ook tot Pater Haghebaert om
met andere zeer bevoegde leeraars het werk van Mgr. Beelen
voort te zetten.
Maar men verwacht natuurlijk dat wij over den achtbaren
overledene als Vlaamschen schrijver uitweiden.
Pater Haghebaert behoorde tot de school van Gezelle.
Zijne spraak en taal was West-Vlaamsch, alhoewel toch gezuiverd; zij bezat het schilderachtige, het zangerige dat onzen
West-Vlamingen zoo eigen is en dat hunne vertellingen zoo
vloeiend, zoo levend schoon maakt.
—
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Tijd en krachten besteedde hij aan het vertalen en het
omwerken van die eenvoudige en toch zoo boeiende verhalen
die beurtelings in Rond den Heerd verschenen. Hierin kwam hem
zijne wondere belezenheid zeer wel van pas. Zijn OOtonga, Van
den verdoolden herder — om deze twee maar te noemen die onlangs
nog in een afzonderlijk boekdeel verschenen, — niet de trouwe
schets van het tijdvak der groote kerkvervolgingen en doen zij
ons waarlijk met de vervolgde christenen niet medeleven?
Het voornaamste werk van Pater Haghebaert is de toegelichte vertaling in proza van het meesterwerk van Dante
Alighieri Het goddelijk Stel. Met Dante leven dat was voor hem
een waar genot. Luistert met welke vreugde hij zelf dien
gedurigen omgang met zijnen dichter beschrijft :
« Geheele stonden, halve dagen en nachten heb ik met hem
overgebracht; ik heb hem ondervraagd, ik heb geluisterd naar
het kloppen van zijn herte, ik heb hem voor mijne oogen zien
staan, ik heb het kleen, mij dierbaar beeldeke van hem, dat mij
iemand, met zoo vele goedheid en zorgvuldigheid, in een kleen
doozetje geschonken had, ik heb dat beeldeke meer dan eens
zien groot en levend worden, en over mijne schouders voorzichtig voelen kijken, binst dat ik bezig was met schrijven,
'k heb het hooren 't eene en 't andere aflezen van zijn machtig
gedicht, soms zoo schrikkelijk dat ik den horror gevoelde door
mijne aderen varen, soms zoo weemoedvuldlg dat de tranen uit
mijne oogen druipten en toch mijn herte zoo ontlastten, soms
zoo hemelsch teeder, zoo verrukkend zoet dat wij, met hem en
Beatrice en Maria en de legers van de geesten, verre en hooge
waren, in den glans en in 't gezang en in de vrengde en in de
zaligheid hunner uitverkorenen. »
« De uren die men met hem overbracht, schijnen de schoonste en de beste, die men met de menschen kon leven. »
Hij die zooveel vermaak genoten had « in 't edel gezelschap
van Dante)> mocht dan met recht en reden schrijven — en 't was
geene overdrijving : « Indien ik nu, aan 't einde van dit werk,
.... met den moed vol ben, 't is .... omdat ik voortaan geen zoo
gestadig meer in het gezelschap van mijnen grooten, lieven
Dante zal leven. Want ik ben niet beschaamd, en moet niet
beschaamd zijn ook. hier opentlijk te bekennen ...dat ik voor
hem eene oprechte genegenheid en liefde gevoel.... »
Van waar dan bij hem die voorliefde voor Dante ? Pater
Hagebaert was een vurige bewonderaar van al wat schoon is.
Dat schoone overmeesterde hem gansch. dat wenschte hij ook
door anderen te zien genieten, het voor anderen toegankelijk te
maken. De wijsbegeerte, de godgeleerdheid vooral, de uitgebreide kennis die in de schepping van Dante bevat waren, hadden Pater Hagebaert bijzonder getroffen. Er werd studie, grondige studie vereischt om dat reusachtig gedicht te vervlaamschen :
er werd moeite en werk gevorderd om Dante's verhevene gedachten, diepe kennis en verrukelijke poëzie in klare taal weder
te geven. Dit schrok hem toch niet af. In zijn werken werd hij
aangemoedigd en geholpen door zijne beroemde lettervrienden,
den onvergeetbaren meester Guido Gezelle, den Z. E. Heer
Kanunnik Ad Duclos en den heer Dr. K. de Gheldere. En zoo
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verscheen eerst die vertaling in Rond den Heerd « niettegenstaande
de tegenstrijdigheden,en de spijtige onverschilligheid van kwaad
onwetendheid en onbeschaafdheid)) — 't is Pater-wilghed,
Hagebaert zelf die het ons te kennen geeft. Waarom? Mocht
men het hem ten kwade duiden den Vlaamschen lezer iets meer
dan het alledaagsche te willen opdienen hebben, iets meer dan
die «lichte werken, die maar behagen omdat zij beletten van te
denken «,hun te willen doen vatten hebben de onvergelijkelijke
schoonheden van het gedicht van een der grootste vernuften
die er ooit bestaan hebben?
Was het veel liever voor P. H. geen teeken van persoonlijke
grootheid Dante zoo begrepen te hebben dat hij getuigen moest:
«'k heb oprecht meer dan eens dat pijnlijk en onbeschrijflijk gevoelen ondervonden van klaar en duidelijk iets te vatten, dat
schoone was, dat mij overschoone scheen, en dat ik niet kon
uitbrengen, lijk ik het begrepen en verstaan had. »
Bevoegde mannen hebben de vertaling onderzocht en gekeurd. Ziet o. a. Dietsche Warande en Belfort. 2de jaar, r5 Februari
Igor, blz. igg. 't Weze mij toegelaten over te schrijven hetgeen
de heer De Mey in'tHandelsblad van Antwerpen drukte, (bijvoegsel
aan 't nummer van g Februari igor) :
« Pater Haghebaert is werkelijk « traduttore », geen « tradittore » geweest en dat is, met het oog op de ontzaggelijke moeilijkheden, die het grootsche poëma voor de vertaling oplevert,
zeker eene zeer groote verdienste.
Wij hebben ons de moeite getroost in elk der drie gedeelten
van het werk een aantal zangen, op goedgeluk gekozen, met het
oorspronkelijke te vergelijken; daar waar de minste twijfel in
onzen geest oprees aan de juistheid van de vertaling, hebben
wij een aantal breedvoerige toelichtingen van beroemde Dantekenners nageslagen en altijd hebben wij bevonden dat Pater
Hagebaert degelijk en gewetensvol werk heeft geleverd. Wat
het kleine verschil betreft, dat soms tusschen den oorspronkelijken tekst en de vertaling kon bestaan, het was nooit van belang
en dan nog meestal in gevallen, dat zelfs de Italiaansche tekst
voor eenigszins verschillende uitleg vatbaar was.
Wij mogen dus in geweten verklaren dat de eerwaarde vertaler den rijken inhoud van het goddelijk poëma uitstekend heeft
weergegeven en hij de frissche, poëtische gedachten in al hare
schakeeringen heeft weten te behouden, uitgenomen nochtans
voor wat den vorm betreft, en dat was onvermijdelijk.... »
«'t Ware vooral te wenschen, dat men de jongelingschap in
onze collegies, naast de heidensche dichters der oudheid, ook
dit prachtmonument van christene dichtkunst deed kennen. en
men aldus haren geest openzette voor deze verheven poëzie,
waarbij tevens haren smaak voor ernstige lezing meer zou ontwikkeld worden.
Voor dit doel zou het verdienstelijk werk van Pater Hagekaert uitnemend geschikt zijn. »
Dat is ook onze wensch. Dat was het doel van Pater
Haghebaert : ernstige lezingen verspreiden en er ons volk voor
vatbaar maken.
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« Ware 't niet schoone kon men eene Vlaamsche vertaling
van Dante uitgeven met printen, naar de groote schilders
die bij Dante ter schele gegaan zijn? Ware dat niet schoone?
Zeker ware 't schoone en overschoone. Ook en zal 't nooit kunnen uitgevoerd worden in Vlaanderen of in 't Vlaamsche land.»
Zoo eindigde Pater Hagebaert zijne eerste vertaling in

Rond den Heerd. Ten deele is het plan van Pater Haghebaert uit
geworden : hij zelf heeft naderhand zijne eerste verta--gevord
taling omgewerkt en in drie boekdeelen uitgegeven.
Dat dan de gedachtenis van Pater Haghebaert blijve voortleven in het hart van alle Vlamingen. Hij toch was onze taal
zoo trouw genegen, en niemand zal het ontkennen dat hij onze
letterkunde eenen grooten dienst bewezen heeft met het werk
van den grooten Florentijn onder de Vlaamsche lezers te
A.
B.
verspreiden!
Wij hebben reeds het verschijnen aangekondigd der Liederen
voor ons Volk, maandelijksche uitgave aan 2 frank per jaar voor

Antwerpen, 2.50 frank voor buiten Antwerpen, bij de uitgevers
Albert en Leo Bouchery, Hopland 22. Antwerpen. Alle liefhebbers van eigen zang, zij deze uitgave warm aanbevolen. Tot
hiertoe verschenen buiten het proefnummer 7 liederen :
Avondgroet, woorden van Dautzenberg, muziek van J. J. B.
Schrey; Het Lied, woorden van V. A. De la Montagne, muziek
van J. Blockx; Van den Sineder, woorden van Leo Bouchery,
muziek van E. Wambach; Verlangen, woorden van G. P. Smidt,
muziek van Paul Gilson; Wiegeliedje, woorden van L. B., mukiek
van Edw. Keurvels; Aan U alleen, woorden van Willem Gysels,
muziek van Em. Hullebroeck; Werken, woorden van Jan Bouchery, muziek van Paul Lebrun; Stil, gezellig, woorden van
Arn. Sauwen, muziek van Joz. Huybrechts. Bekende muzikanten
zoo men ziet, werken mee. We hopen dat allen hunnen steun
aan de onderneming zullen leenen.
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie. —

De aflev. 69 en 70

kwamen ons toe van blz. 5441 tot 5600. Bijzonder opgemerkt de
artikelen mis, misdaad. Mithridates (naam van verschillende
koningen van Pontus), Miemoniek (kunst om volgens zekere
regelen 't herinneringsvermogen ter hulp te komen), Mohammed,
Molière, von Molkte, mond- en klauwzeer. Montmorency, moraal, mormonen, motoren, muntvoet, Murad (naam van verschillende Turksche Sultans), museum, muziek, mythologie,
naam. — De Toe aflev sluit met een synchronistisch overzicht,
van af de vroegste tijden, der Wereldletterkunde. Voor schoolgebruik ware zoo iets zeer geschikt.
Bij W. J. Thieme & Cie te Zutphen, verscheen dezer dagen
de eerste aflevering van een handboek van vreemde woorden en
uitdrukkingen, citaten, technische termen, enz., door L. M.
Baale en Mr. Dr. C. H. Baale. Zoo een werk kan werkelijk nut
stichten, want terecht zegt de uitgever in het prospectus « Onze
boeken, tijdschriften en couranten, kamerverslagen en officiëele
stukken — om nog niet van de technische werken te spreken —
brengen iederen dag uitdrukkingen, waarvan men de juiste 1,e-
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teekenis eigenlijk niet kent. » En in de gewone woordenboeken
vindt men veelal dezen uitleg niet. De Ie aflevering die wij hebben kunnen inzien is goed verzorgd. Het werk zal volledig zijn
in r5 afleveringen van + 8o blz. ieder, die elk kosten So centen.
Ingekomen boeken ter bespreking :
Dr. E. VAN OYE. In 't Blauwe. Gedichten, 1876-1904.
Brugge, Van de Vyvere-Petit.
J. JORGENSEN. Eva. Vertaling van J. Nolens.Venloo. G. Mosmans.
Tx. SIMON-J. DE GROOF. Hoe men kinderen moet opvoeden,
fr, o,35, te verkrijgen bij J. De Groof, Onderwijzer, Hemixem.
Dr. ALFRED ZIMMERMAN. Kolonialpolitik. Leipzig. Verlag
von C. L. Hirschfeld, 19o5.
H. VAN KOL. De Bestuurstelsels der hedendaagsche
koloniën. Leiden, A. Sythoff.
FIRMIN VAN DEN Boscx. Impressions de littérature contemporaine. Bruxelles, Vromant & Cie, 19o5.
MARNIX. Open brief aan Z. Exc. Dr. A. Cuyper. Leiden,
Wierd'as, boekh.
E. J. OSSENBLOK. Eene lezing over Vondel's treurspel
Lucifer. Lier, J. Van In,
P. URBAAN COPPENS, O. F. M. Strijd om de H. Plaatsen met
plannen en platen. Rouselare, J. De Meester.
Dr. H E. VAN GELDER. Geschiedenis der Latijnsche School
te Alkmaar. I* deel, De groote school tot 1572. Alkmaar,
H. Coster.
P. J. BOURMAN, S. J. Geloof en Wetenschap, studiën voor
onzen tijd. Nrs. 2, 3. 4, 5.
AVUNCULUS. Is Godsdienst noodig, naar het Fransch van
Guyot. Amsterdam, Van Alfen.
J. DE BROGUE, B. R., Priester. Het verband tusschen
geloof en rede, Ie en 2e deel. Amsterdam, Van Alfen.
A. ROBERT. Zedelijke en Zedelooze roman, naar het fransch
van G. d'Agambuja. Haarlem, Van Alfen. Rouselare, J. De
Meester.

Nieuwe uitgaven der firma Noordhof, Groningen :
MAUD. A Porem by Alfred Lord Tennyson. With explanatory
notes by J. Stibbe, fr. o,5o.
Dr. R. HOLTVAST. Beknopte Nederl. Spraakkunst. f i,00.
W. DRAAYER. Schoolgrammatica. f. 0,75.
Dr. DE BOER. Beknopt overzicht der Algemeene geschiedenis, met 38 fig fr. 0.65.
H. DE RAAF en J. ZYLSTRA. Leeslesjes voor de kleinen
(met plaatjes). fr o,25.
W. WISSELINK. Meetkundig rekenboek. Eerste stukje,
25 cent.
W. WISSELINK. Eerste verzameling van vraagstukken ter
oefening in het practisch rekenen. fr 0,25.
JULES CLARETIE, ARÈNE, TCEPFFER, SARDOU, HERVIEU. Contes
choisies, fl. o,6o.
R. Bos. Atlas der geheele aarde in 36 kaarlen. f. o.50, met
platen f. 0,90.

6o2

OMROEPER

E. Bos. Tweede teekenatlas. Europa en de Werelddeelen
in 23 gekl. kaarten. 33 cent.
F. DEELSTRA. Teekenschool voor meergevorderden, No 2.
12 1/2 cent.
R. Bos-C. STEENBEEK. Eerste en Tweede Schetsboek behoorende bij nieuwe Teekenschool. 5 en io cent.
W. VAN NEYLEN. Kanunnik Daems. Zijne werken beschouwd
als spiegel van zijn karakter. Eene voorlezing. Lier J H.Taymans.
AL. WALGRAVE. Stille stonden. Gedichten. Rouselare, J. De
Meester.
M. Du CAJU. De degelijke huisvrouw. Gent, A. Siffer.
M. Du CAJU. De jonge huishoudster. Gent, A. Siffer.
DE KORAN voorafgegaan, door het leven van Mahomed,
uitgegeven onder toezicht van Dr. S. Keyser. 3de druk met
een kort overzicht van de geschiedenis der Turken, door
Dr. Japikse. Rotterdam J. Bolle.
PIERRE VERHAEGBEN. La lute scolaire en Belgique avec une
préface de M. Guillaume Verspeyen. Gand, Siffer, fr. 3.5o.
EDW. COREMANS. De Nederlandsche letterkunde in Belgie
sedert í83o, vertaald door Leo J. Kryn. Brussel Vlaamsche
Boekhandel Krijn.
LEO VAN PUYVErDE. De Katholieke Vlamingen en hunne
letterkunde. Brussel, L. J. Krijn.
D. Ryeus. St-Paulus dagbladschrijver. Een ontnuchterde
droom. Antwerpen H. Majoor, Pruinenstr. I fr.
P. ANANIAS CEYSSENS, 0. F. M. te Jerusalem. De Franciskaansche custodie van het Heilig land.Rousselare, J.De Meester.
E. H. V. Huts, Bakelandt of de rooversbende van 't Vrij
uitgave, Yper, Callewaert, 3 fr.
-buschmetknig,5d
J. E. JANSEN 0. P. Turnhout in het verleden en het heden,
Ie en 2e deel. Turnhout J. Splichal.
J. JANSEN, Turnhout in het verleden en het heden. Bewijsstukken. Leuven, Meulemans.
W. H. BOGAERDT. Red. van de Java Post Batavia. Bijdrage
tot de kennis van de cekonomische en sociale toestanden in
Nederlandsch-Indie. Haarlem, H. Van Alfen.
P. BOUMAN S.J. Vervolging van Christus. Naar het oorspronkelijk handschrift uit het Latijnsch vert.Leiden Théonville.fl.7.5o
Annuaire der R. K. Studenten in Nederland 1904 -o5. Leiden,
Théonville.
P. J. LINTELO S. J. Lettres à un prêtre a propos d'une polémique sur la Communion fréquente.2eéd.Tournai,Casterman,I fr.
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Schrijven over den voortreffelijken naam, die reeds in
alle dagbladen en tijdschriften van Noord en Zuid met lof
en eere werd gevierd, dat zal misschien als overtollig of versleten voorkomen. Maar de beteekenis van zulken volksgeliefden schrijver dwingt ons meer en meer tot nadenken.
Zijne kunst is geen ijdel praalvertoog; in zijne voorstellingen
ligt eene overweldigende kracht, die heilzaam werkt, in democratische liefde, in hoogere beleering van alle standen, tot
nut en ontwikkeling van alle edelmoedige en rechtschapene
gevoelens en begrippen. Hier mogen wij nog eens de woorden herhalen, welke in 1895 de Jury der vijfjaarlijksche
prijskampen toepaste op zijn verdienstelijk werk :
«Snieders verkeert nog steeds in de goede meening, dat 's
volks honger niet gestild wordt met gebakjes uit het poffertjeskraam, zijn dorst naar het dichterlijke niet gelescht met een
vingerhoedje « zoet » of een slokje prikkelend «'k weet niet wat»;
maar dat zijn lezer eerst en vooral noodig heeft een smakelijke
bete broods voor den geest en een frisschen teug bronhelder gevoel voor het hart. »
In deze lofspraak ligt de geijkte weerde van het degelijk
willen en weten, dat August Snieders heeft belichaamd in
zijn letterkundig beeldwerk.
Zijn eigen beeld sta helder vóór onze oogen, opdat wij
duidelijk zouden oordeelen wat onze tegenwoordige letterkunde heeft gewonnen en verloren, en hoe zij het verlorene
doelmatig zal terugwinnen.
In dit levensbericht, in deze studie op de veelzijdige
beteekenis van den onvergetelijken volksschrijver, kan zeker iedere bladzijde geen aanspraak maken op nieuwigheid
of oorspronkelijke vinding; maar indien er hier of daar, bij
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jeugdige talenten, een hooger gevoel wordt opgewekt, eene
strijdveerdigheid voor het goede, dan zal er toch ons
Vlaamsche, vernederde volk bij gewonnen hebben. De aristocratische kunst heeft geen monopolium van rechten; wij
zullen haar huldigen en vieren in zooverre zij 't verdient;
maar dat bij onze katholieke jeugd toch nooit het woord van
Horatius op de lippen zweve : Odi Profanusn vulgus et arceo.
Moge deze rechtzinnige liefde voor 't Vlaamsche volk nog
menigeen aanzetten om Snieders van naderbij te leeren kennen. De onpartijdigheid is een eerste vereischte, maar wij,
katholieken, mogen dat woord niet verwarren met onzijdigheid. Het deftige in de letterkunde verdient alleen onze volle
waardeering, omdat het deftige alleen bij ons deftig volk
mag toegang bekomen, omdat het deftige alleen voor ons
ten volle genietbaar is. Het beeld van Snieders rijst hier
nogmaals voor onzen geest, en geerne brengen wij hem onze
rechtzinnige hulde. Hij, de flinke schrijver van 't Christen,
Vlaamsche volk, heeft manmoedig durven bevestigen, —
tot spijt van wie 't benijdt — :
« Mijn boek heb ik de zending opgelegd den eigen landaard
te doen beminnen, dezen te ontwikkelen en aan te moedigen.
Dat is mijn geluk. Ik heb geen enkel beeld de wereld ingezonden, waarover ik te blozen heb.
BLADEL
« August Snieders werd geboren te Bladel, in Noord-Brabant, den gden Mei 1824; maar afschoon Noord-Nederlander van
afkomst, is hij Vlaming, Antwerpenaar vooral, daar hij reeds
als jongeling ten onzent verblijf koos en aanstonds een werkzaam
deel nam aan den taal- en letterstrijd, door Hendrik Conscience,
Jan De Laet, Theodoor Van Rijswijck en anderen in de Schel
moedig begonnen. » (Het Handelsblad)-destazo
Laat ons nog alle kritiek en betwisting ter zijde schuiven, om eerst en vooral de geschiedenis ordelijk voor te
stellen.
Bladel is een dorp uit de Meierij van's Hertogenbosch.
't Ligt twee uren van Arendonck en Postel verwijderd, in
Oostelijke richting, vlak over de onafzienbare heide die
zich uren en uren verre langs de grenzen uitstrekt. Bladel
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maakt deel uit van de Achtzaligheden; aldus worden eenige
dorpen genoemd, die aan elkander palen en wier benaming
den uitgang heeft op sel Duisel, Eersel, Hulsel, Knegsel,
Netersel, Reusel en Steensel. — Bladel wordt bijgevoegd
om het getal acht te voltooien.
De schrijvers, Renier en August, geven hoog op van
Bladels aloude befaamdheid. Deze bewering staat misschien
in verband met eene mededeeling van L. H. Houben, in
zijne Geschiedenis van Eyrdhoven : « Te Bladel, Casteren,
Hoogloon en Hapert werden zoowel Romeinsche als Ger
voorwerpen opgedolven. »
-mansche
Om verder over de familie Snieders eenige inlichting te
bekomen, vinden wij het noodige in de Geschiedenis van
Bladel en Netersel, naar de archieven van Postel's abdij,
door Th. Ign. Welvaarts.
:

« Deze familie was in de laatste vijftig jaren meer dan ooit
het middenpunt der gemeente; hare geschiedenis was dan ook
met deze laatste van vader tot zoon vergroeid. Driehonderd
jaren woonde die familie in 't zelfde huis, en al had de naam
dan ook veranderingen ondergaan, toch schenen in dien kring
de grondbeginselen van den stamvader altijd voort te leven.
» Cuyl was de naam van een Hollandsch geslacht, uit de
provincie Utrecht afkomstig, dat in oudheid zeer hoog opklimt.
Leden dier familie waren in 1256 ambachtsheer van Kijfhoek...
In de xvie eeuw verliet, luidens de familiepapieren, Nicolaus
Cuyl of Cuylen de noordelijke gewesten oen de rebellie tegen den
Koning van Hisj'aniën en begaf zich met Knecht ende geert eerst
naar Tilburg en vervolgens naar het Godshuis van Postel. »
Naar een bericht van Ida von Duringsfeld was Nicolaas Cuyli een veldoverste, die zijnen dienst opzegde, en in
vrijwillige ballingschap zich terugtrok, daar hij als katholiek
de zaak der Reformatie niet kon verdedigen, en als Hollander tegen zijn eigen vaderland niet wilde strijden. — Van
dezen adellijken familietrots heeft August Snieders eene
schildering geleverd in De Wolfjager.
Cuyl voerde tot wapen : een rooden klimmenden leeuw
op een veld van zilver, bekroond met den gesloten helm, en
daarboven het alpha en omega,

DR. AUGUST SNIEDERS

« De familie Snieders stamt, langs moederlijke zijde, van
dezen Cuyl af. Zij is dan ook eene der oudste, zoo niet de oudste
van geheel het zuidelijke gedeelte der provincie.
» In deze familie was de kunst als ingeboren en werd zij
ook met ijver ontwikkeld.... Er waren in 't gezin Snieders zes
broeders ;... een hunner, Joseph, bekleedde van 1852 tot 1878
het ambt van burgemeester en was tevens lid van de Provinciale Staten. Niet alleen de invloed van den burgervader, maar
ook van het gansche gezin, werkte heilzaam op Bladels toestand. Frans Cornelis volgde zijnen broeder in het burgetneesterschap op.... Hij was de laatste die de ouderlijke huizing bewoonde, waar zijne voorouders meer dan drie opeenvolgende
eeuwen verbleven, en waar nu, in het gansche dorp, niet één
bloedverwant dezer familie meer bestaat. » (Ign. Welvaarts.)
Van het oude huis blijft weinig over; op eene groene
deur van den achterbouw staat er nog te lezen : Bierbrouwerij : De roode Leeuw; en ten einde van de nieuwe woningen achter de oude inrijpoort staan nog de overgroote
schuren van de oude afspanning en van de boerderij. In
den tijd was dat een heerlijk gedoen, met eene drukbezochte
aanlegplaats op de groote baan tusschen Turnhout en Eindhoven. Thans heeft het dorp ook merkelijke veranderingen
ondergaan,
Maar eindelijk moeten we terugkomen op August. Hij
was de jongste van 't huisgezin. Uit eenen brief van den heer
Loos, die vroeger onderwijzer was te Bladel, kan ik het
volgende ontleenen :
«De jongens der voornaamste ingezetenen van Bladel gingen destijds in de week naar den kostschoolhouder, den heer
Hoosemans, te Lage-Mierde alhier in de buurt, en kwamen geregeld des Zaterdags middags thuis om den Zondag bij de familie door te bregen. Genoemde heer Hoosemans werd te Bladel
tot openbaar onderwijzer der gemeenteschool benoemd en
bracht daarheen ook zijne kostleerlingen over. Daardoor waren
de leerlingen uit Bladel geregeld bij hunne familie thttis. —
Zoo ook was August Snieders, die daar verschillende jaren de
dorpsschool bleef bezoeken en bijzondere lessen van den heer
Hoosemans ontving, die van August getuigde dat hij hem niets
meer kon leeren. Onder zijne makkers stond hij als een eerste
bol bekend. »
Uit eenen anderen brief, van den tachtigjarigen pro-
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testant Meyer, tegenwoordig in Eindhoven gevestigd, zien
wij het voorgaande nog duidelijker worden. De vader van
dezen heer Meyer was notaris te Bladel.
((Als jongens hebben wij jarenlang naast elkander op de
schoolbank gezeten. Onze leermeester was Mr. Hoosemans,
een knap man voor zijn tijd, had vroeger voor priester gestudeerd, was buitengewoon streng en regeerde met den stok,
zooals in dien tijd het gebruik was. August was altijd nr r in de
klas, zeer vlug van begrip; de moeilijkste sommen waar ik geen
raad meè wist, schreef ik eenvoudig van hem af. Was het werk
klaar, dan was het verzen maken op de lei, waar hij een liefhebberij in had. 't Kwam er niet op aan op welk onderwerp,
overal wist hij een vers op te dichten. Zoo heb ik vele dichtstukken van hem gehad, die ik dan aan mijnen vader en aan den
Predikant liet lezen, die verbaasd stonden en voorspelden :
((Van dien jongen komt nog iets groots!)) In Bladel heeft hij
niet kunnen leeren dan Fransch en wat Latijn. »
Over de aanmoediging door den heer Van Beusekom
geschonken, staat er te lezen in Mijn eerste Zangen en ook in
de Klokketonen, — OO de Braacken :
«Wij gingen wëer in mijne verbeelding naast elkander; hij
corrigeerde mijn eerste gedichtjes, die daar nog voor mij liggen
en het jaartal 1843 dragen. Het waren kleine luimige stukjes. Ik
was toen zoo wat zestien jaar.
» De schrijver van Allerlei (r838), III November, Ida, De Bruid
van den Strooper en andere schetsen, was ons dorp komen bewonen en deed zijn best, zooals hij zeide, om Gods lieven aardbodem met hagel te bestrooien.... Van Beusekom had in den
vorm niets van de schoolmeesterachtige stijfheid en opgeblazenheid van zijnen tijd; hij was integendeel zoo eenvoudig mogelijk in schrijftrant. Het was alsof hij wist tot het vaderland
van pater Poirters, den geestigen dichter van Het Masker der
Wereld, te behooren. »
Eenige versjes van voornoemden leermeester werden
opgenomen in Klokketenen. Van Beusekom was een geloovig
protestant.
« Uit eene adellijke familie gesproten, had hij een huwelijk
volgens zijnen rang aangegaan. Doch helaas! er lag weldra
eene wereld tusschen beide echtelingen. »
Hij verongelukte op de jacht, ten jare 1845.
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Met voorvaderlijke fierheid zou de familie Snieders
geerne eenen harer zonen tot de priesterlijke weerdigheid
zien opklimmen; maar de oudste, Renier, had eenen anderen weg ingeslagen, Jozef bleef thuis wanneer hij twee jaren
lang in 't seminarie had doorgebracht. Frans was een uitmuntend student in de klas van Mgr. Godschalk en Mgr.
Van der Wee, maar hij ook liet zijn Latijnsche studie varen.
Wat gedaan met den wispelturigen August? In 1843 was
vader Snieders overleden. Deels om zijne moeder te behagen
ging de jongste in ditzelfde jaar het letterzetten leeren in de
drukkerij der firma Van Santen te 's Eertogenbosch. Bij
dien aanvang had hij nog geen bepaalde uitkomst in 't zicht,
maar hij wilde zijn eigen in 't vak bekwamen.
Onder de oude papieren van August Snieders bevindt
zich het volgende stuk :
TAAL- EN LETTERLIEVEND GENOOTSCHAP

DE DAGERAED
TE TURNHOUT

Het Gen000tschap, in zijne vergadering van den 22 sten October 1842, heeft tot correspondeerend Lid aangenomen den
Heer A. Snieders, Letterkundige te 's Hertogenbosch, en ten
bewijze hiervan hem het tegenwoordig Diploma afgegeven.
Naar 't schijnt was het op aanraden van Renier, dat
August naar Antwerpen overkwam, bij de stichting van 't
Handelsblad door wijlen 3. P. Van Dieren en den pleitbezorger Dillen. 't Jaar nadien zou hij plaats nemen in den
Opstelraad.
Lees nu zelf in zijne Klokketonen, in De Geest van het
Vaderhuis, hoe de jonge August naar de Scheldestad vertrok;
en verlies daarbij niet uit het oog wat prachtig beeld hij,
met dankbare hand, geteekend heeft van zijne bewonderensweerdige moeder. Met hoogen lof hoorde ik menigmaal
spreken van deze verstandige en goedhartige vrouw, en hare
wel-geschreven brieven getuigen van eene verzorgde opvoeding. In zijne Snideriën vertelt de schrijver :
« Het was in 1844 dat ik, in een oude Kempische diligencie
verborgen, letterlijk weggestopt, naar Antwerpen trok, naar de
stad der dichters.
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Het zoolang gedroomde pa- adijs lag weldra voor mij open,
Ik zag zijn hoog en toren, dat gebeiteld dichtstuk; ik hoorde zijn
juichend klokkenspel, ik bevond mij in zijne straten niet eene
woelige menigte; te midden van menschen die gejaagd voortijlden, elkander kruisten zonder groeten....
» Wat ik het eerst in die woeling zocht waren kunstenaars
en dichters. Van lieverlede leerde ik ze kennen. Ik leefde met
hen mijn gansche leven en zag hen den roem des lands met
hunnen roem vereeuwigen. Ik kende al onze dichters, allen kinderen der volksklas, die zich tot taak stelden den alouden
Vlaamschen geest op te beuren en te verkloeken.... »
-

De lezer kent welzeker de Herinneringen uit het Vlaarnsche
Leven en ook de Silhouetten. Eene korte aanhaling moge hier
nog plaats vinden :
((Pas in Antwerpen aangekomen (1844), had ik mij als lid
der Ongeachten laten voordragen. Ik moest alvorens mijn meesterrecht te bekomen mijn proefstuk leveren. »
De eerste gelukwenschingen dienen geboekt te blijven
met de namen van Jozef Dierckxens of Eugeen Zetternam
en Lodewijk Gerrits.
IIANDELSBLAD
Nederig was het begin van deze Antwerpsche uitgave.(i)
In de eerste jaren verscheen het Handelsblad driemaal per
week, in klein formaat. De rustelooze en fijngesneden pen
van August Snieders heeft deze aantrekkelijkheid doen
(i) Men telt nu in Antwerpen drij fransche en vier vlaamsche
nieuwsbladen. De eerste, getiteld : Journal d'Anvers, Journal du
Commerce en Précurseur, verschijnen dagelijks; de andere, voor
naam voerende den Postrijder, het Antwerpsch Nieuwsblad, den
Antwerpenaar en het Handelsblad, komen drijmaal ter week uit. —
Die zeven nieuwsbladen geven aldus, op eene week, het getal
van 132 bladzijden in folio! — Verscheiden andere politische en
letterkundige uitgaven zijn in deze stad, sedert eenige jaren, zoo
in het fransch als in het vlaamsch te voorschijn gekomen; maar
bij gebrek aan inteekenaars, hebben zij hunne onderneming
moeten staken. Welk een verschil wederom onder dees oogpunt
tusschen ons en onze eenvoudige vaderen! — Er bestond in den
goeden tijd een enkel nieuwspapiertje in heel de stad, voor titel
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groeien tot eene reuzenkracht. Het veelgelezen en onbetaalbare dagblad werd onmisbaar in den handel. In menige
aanvraag of betwisting had dikwijls een belanghebbende
veel gewonnen als hij mocht rekenen op de ondersteuning
en verdediging van Snieders in 't Handelsblad.
« Snieders was een meesterlijk dagbladschrijver, en de herlezing der artikels door hem geschreven in 't heete van den
strijd, is voor zijne opvolgers en voor allen die de politieke geschiedenis van ons land in 't algemeen en van Antwerpen in 't
bijzonder willen bestudeeren, een waar genot. »
Snieders bleef werkzaam tot in Juli igoo. De dankbaarheid van de eigenaars volgde hem in zijne rust. In het jaar
1895 werd Snieders' 5ojarig beroepsjubilee gevierd,te zamen
met het 5ojarig bestaan van het Handelsblad.
De Bond der Belgische Druk ers bracht hem, den Nestor
der Belgische dagbladschrijvers, het eerst zijne hulde, op
een feestmaal door dagbladschrijvers van alle gezindheid
bijgewoond, en kort daarna waren het zijne politieke geestverwanten die hem eene politieke hulde brachten in de zaal
van den Burgerkring.
Het Davidsfonds bleef niet ten achter.
De Vlaamsche belangen hebben altijd in Snieders eenen
kloeken verdediger gevonden, en zijn dagblad heeft die
manmoedige taal nog niet ontleerd.
«Als hoofdopsteler van Het Handelsblad heeft Snieders een
werkzaam deel genomen aan den politieken strijd in onze stad
en, sinds het ontstaan der Meetingpartij, stond hij immer tusschen de eersten op de bres om het program van het Huis van
Antwerpen te verdedigen.
» Doch niet alleen de grondbeginselen der Meeting vonden
in hem een koen en ridderlijk verdediger; hij was bovenal een
katholiek soldaat, die in de pers bijna 6o jaren de groote gedachdragende de Gazette van Antwerpen en voor bijnaam dien van het
Hansken; het verscheen drij maal in de week, en niet in groot
formaat, maar in een ootmoedig in 4 0 , waarvan de laatste blad
bekendmakingen gevuld was.
-zijdetnmal
De Goede Oude Tijd in België, door Felix Bogaerts. — Antwerpen, Drukkerij van J.-E. Buschmann, Ossenmarkt. 1845.
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ten van het Katholicism tegen dwaalleer en ongeloof vooruitzette
en voor de oprechtheid zijner overtuiging den eerbied zijner
tegenstrevers wist af te dwingen.
De pijlen, die August Snieders op den vijand richtte, waren
scherp en immer raak; als polemist had hij in onze stad zijn gelijken niet en, behendig in het afweren van den aanval, was hij
zelf onverschrokken immer tot den aanval bereid.
» Hij had geen ellenlange artikelen noodig om zijn tegenstander te verpletteren; enkele regelen waren hem voldoende om
een vijand, onder de onverbiddelijkheid zijner logiek of de weergalooze scherpheid van zijn sarcasm, nee- .e vellen.
» Hij was, in een woord, een meester in de journalistiek en
't is hij die voor het Vlaamsche blad in België als een patroon
was, naar welke alle overige bladen gesneden werden; 't is hij
die het dagbladlezen vulgariseerde en, wat Conscience en hij
door hunne romans onder ons volk aan leeslust opwekten, wist
Snieders verder door het dagblad te ontwikkelen.
» En 't zal eene eeuwige eer voor hem blijven dat, van den
eersten dag dat hij als dagbladschrijver de pen opnam, tot op
den dag dat hij, grijs en gebroken, voor goed zijn geliefd bureel
verliet, geen regel van zijne hand is verschenen, die niet van aard
was om onze Vlaamsche bevolking op den weg der goede, zedelijke en christens gevoelens te houden.
» De liefde tot den letterarbeid moet bij den begaafden
schrijver immer overgroot geweest zijn; want, om bij de dage
beslommeringen, die liet vak van dagbladschrijver en--lijksche
vermijdelijk na zich sleept, eene reeks van nagenoeg honderd
romans, novellen en letterkundige gewrochten van allen aard
het licht te doen zien, daartoe zijn onverpoosde werkdadigheid,
taai en volhardend geduld noodig» (Handelsblad.)

De dagbladen van alle gezindheden brachten eene
rechtzinnige hulde aan de nagedachtenis van den ouden
strijder. In La Chronique van Brussel stond er deze volzin
te lezen : M. Snieders était un homme des plus aimables et
d'une courtoisie charmante.
Bene korte vertaling uit de

Etoile Beige is niet zonder

beteekenis :
«Gedurende meer dan vijftig jaren was deze uitstekende
dagbladschrijver op de bres; kloeke, vurige en ontzaggelijke
schrijver, heeft hij voor zijne partij gestreden met eenen moed
die enkel faalde op het oogenblik (lat de pen door ouderdom uit
zijne hand viel. Het was een meester in het dagbladschrijven,
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en aan de katholieke partij bewees hij overgroote diensten. In
de letterkunde bekleedt hij eene schitterende plaats en zijne
werken zullen blijven als voorbeelden van goeden smaak en
schrijftrant. »
Alleen de Nouveau Précurseur brengt eenen wanklank in
't midden. Het schepencollege ging besluiten, dat eene
straat den naam van Snieders zou dragen.Daar tegenin komt
deze aantijging :

a A 1'annonce de la mort d'Auguste Snieders, tous les libéraux ont fait taire leurs justes ressentiments contre un homme,
dont la plume et le talent n'avaient servi qu'à attaques chaque
jour par les plus blessantes personnalités tous ceux qui ont reconstitué notre parti à Anvers et ont défendu an prix des plus
lourds sacrifices les droits imprescriptibles de la liberté et du
progrès. Mais si 1'oubli s'est imposé alors, ce n'est pas un motif
pour glorifier maintenant celui qui, trop souvent, a jeté foutrage
sur tous ceux qu'Anvers a honorés et aimés.
» Quelques-uns ont, peut-être, oublié les haines semées par
une plume acerbe. Il est temps encore qu'ils s'en souviennent. »
't Heeft misschien wel eenig belang, dat wij hier den
huldegroet mededeelen van den Bien Public.
« Depuis quelques années déjà, ses forces trahissaient son
zèle et la vaillance de son áme. Puis survint la mort de la fidèle
compagne de sa vie. Ce fut pour Auguste Snieders le coup fatal:
it ne vécut plus depuis lors que pour pleurer celle qu'il avait
inopinément perdue, pour prier pour elle et pour aspirer a la
rejoindre au ciel. Ce champion si courageux dans la lutte avait
été vaincu et brisé par la douleur.
» Qu'il nous soit permis d'ajouter qu'August Snieders s'était
toujours montré pour le Bien public le meilleur et le plus affectueux des confrères. Personnellement, je perds en lui un vieil
ami, sur et fidèle, et eest d'un coeur plus ému que je ne puis le
dire, que je lui paie, à travers mes larmes, le tribut des suprèmes
prières et d'un adieu qui serait inconsolable sans les précieuses
certitudes et les radieuses clartés de l'espérance chrétienne. »
(Geteekend C. V.)

blad

Laat ons nog eenige regels uitknippen in Het Fondsenvan Gent.
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« Niet alleen in de Vlaamsche drukpers, maar ook in de
Zuid-Nederlandsche letteren maakt het overlijden van Dr. Snieders eene leemte die niet gemakkelijk zal aan te vullen zijn....
't Was echter vooral als dagbladschrijver dat Dr. Snieders
kwistig gebruik maakte van een talent en eene strijdvaardigheid
welke zelfs de bewondering zijner tegenstrevers afdwongen,
terwijl hij zich door de vinnige steken zijner pen geducht
maakte in hunne rangen. »
GEDICHTEN
August Snieders waagde zijne eerste stappen naar letterkundigen roem met de uitgave van zijn bundel : Mijn

Eerste Zangen.
Het zal ons wellicht opvallen,hoe meestal de toekomstige
schrijvers hunne krachten beproeven in het gedicht, voor
zij het proza goed aandurven. Dat verschijnsel staat-aler
in verband met de wordende letterkunde van alle volkeren.
De jongere geest wil zijn blijheid of weemoed, zijn haat
of bewondering lucht geven, in opwellenden wildzang.
't Is een natuurlijk verschijnsel, dat wij in verdere oorzaken zouden kunnen opsporen; maar hier geldt het de
vraag : « Welk zijn de gedichten van August Snieders, en
gaan zij werkelijk met verdiensten gepaard? » Buiten Mijn
Eerste Zangen liggen er nog eenige links en rechts verspreid.
Onlangs kreeg ik een kerkboek in handen van zijne Moederzaliger, een Hemelsch Palmhof of Groot Getijdenboek.
Daaruit mag ik dezen piëteitvollen huldegroet mededeelen :
AAN MIJNE MOEDER.

O Moeder, wen Gij in 't gebed verslonden
Uw kwijnend oog ten blauwen hemel richt,
Wanneer uw hart, aan de aard niet meer gebonden,
Reeds als een offer voor den troon des Heeren ligt,
Bid dan voor mij, die voortzwalpt in deez' wereld,
(Zoo mild door valsch gebloemt ompereld)
Bid voor den scheepling op dien wijden hollen vloed,
Want weet : een moederbeê galmt in den hemel zoet.
Antwerpen, 17 September 1848.

August.

Uit het Gentsche jaarboekje van 1853 vertaalde Ida von
Düringsfeld : Auf Wiedersek'n; uit de Lektuur voor de Huis-

I2

DR. AUGUST SNIEDERS

kamer : Am Eingang der Kirche. Buitengewoon vleiend is de
beoordeeling van deze begaafde schriftstellerin.
Het liedeken Ha! Ha! Ha! werd voor de eerste maal
gedrukt in het Taalverbond; en Haasje en Elsje werd uit het
Jaarboekje overgenomen in gemeld tijdschrift, door professor
Heremans. In verschillige jaargangen van den Muzenalmanak

staan er nog bijdragen te lezen van Aug. Snieders : poëzie
en proza. Om den uitdrukkelijken wil van den overledene
te eerbiedigen, mag al het oude niet opgedolven worden;
nochtans durf ik gerust verwijzen naar een enkel nummer,
gedagteekend 185o : Aan het venster eens Rijken. Deze versbouw doet ons denken aan L. Ten Kate, onder wiens toezicht ook deze 42e jaargang werd uitgegeven, in 186o.
Gekend is nog zeker de naam van het zangstuk Blancefloer, en vooral de zangerige Yolande, getoondicht door Em.
Wambach. Als ik bedeesd-weg een verzoekschrift mocht
zenden naar de liefdadige personen, die op schitterende
muzikale feesten het goede door het schoone willen vereeren, dan zou ik even de vraag in het midden brengen, of er
geene plaats meer voor Yolande kan ingeruimd worden.
Het ware eene welverdiende hulde aan den overleden
dichter, een lauwer op zijn graf.
Een enkel woord nog over Mijn Eerste Zangen.
In zijnen bundel schrijft de dichter een nawoord met
dezen aanhef:
GOEDE REIS.

Goede reis, mijn lievlingsdroomen,
Met uw kunsteloozen zin
Goede reis, gaat zonder schromen,
Onbevreesd de wereld in.
Klopt gerust aan iedre woning,
Bij den arme, bij den Koning!
Huppelt guitjes, huppelt nu,
's Vaders zegen rust op u!
In ernstige levensjaren heeft August Snieders deze liederen beschouwd als eene lichtzinnigheid van onbezonnen
jeugd. Zij komen niet meer voor in de verzamelde werken.
Menige stroof van den dichter brengt ons het woord ver
-maken op de lippen, alhoewel ze behoorlijk zijn sa--zen

DR. AUGUST SNIEDERS

13

mengevoegd. Andere zangen verraden een frisch-luimig gevoel, een oorspronkelijke ongedwongenheid, die sierlijk
afsteekt op den gewonen, stijven bouwtrant van die vroege
jaren.
Uit lateren tijd krijgen wij nog fraaie strofen te genieten,
bij de herinnering van den Fransch-Duitschen oorlog. Arme
Moeder heeft misschien wel gemeenschap met een gedicht
van Victor Hugo, of van Francois Coppée; maar toch liggen er eigenaardige, vlijmende klanken in deze romance.
Arme Moeder werd overgenomen uit de Belgische Illustratie in
de Stijl- en Letterkunde van Frans Willems.
« Groot is Pruisen, groot is Pruisen!
Pruisen krijgt een keizerstroon! »
Hoort den feesttoon galmen, bruisen....
Zij, zij vraagt : «Waar is mijn zoon ?»

(Vervolgt.)

A. VERHEYEN.

KRUISBLOEMEN

'k Staar in onzeekre vert', befloersd met dijzen damp
waardoor heel schuwe soms verbleekte sterren beven.
Uit dikbekroosde poelen van 't gestremde leven
welt zware zwoele walm van dof- benauwde ramp.
Hoor... Hoor... In 't donkre klaagt het treurig klokgetamp
wijl uit ontzerkte graven vale schimmen zweven.
Het schemerlicht verstuipt in akeligen kramp
der dood, op guur gewaai van lijden aangedreven.
Wat zal het worden, God, wat zal het worden! Ginder
schijnt alles woest, en keer ik naar 't verleden, 'k vind er
slechts puinen, 'k hoor alleen het snikkend smartgesuis.
Wat zal het worden!... 'k Huiver voor dit gure huilen.
Ik sta zoo zwak, alleen. Waar mag, waar kan ik schuilen
en steunen voor 't geweld wanneer het woedt ?...
een stem Bij 't kruis
:

II

Na 't eenzaam-droeve dwalen door verlaten landen,
na 't zwalpen over onbekende zeeën, snakt
het harte, door de stormen en 't geweld geknakt,
naar goede ruste en zoet gestreel van zachte handen.
Ik zie voor mij de boom die kruisend opentakt
en waarop brutte beulen uwe leden spanden.
De vlam die in uw diep -doorspeerde borste flakt
voel ik nu laaiend in mijn bangen boezem branden.

o Lieve, 'k heb u lief. Mag ik nog naadren, dichter,
tot bij uw martelkruis, het ruwe hout omarmen,
en onder uw doorpriemde voeten biddend rusten?
o Lieve, 't wordt me in 't donkre van het doodsuur lichter.
Ik voel door stervenskoude een wonder vuur me warmen
nu 't was of uwe lippen zoet de mijne kusten.
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III
Vele avonden zijn sinds gedonkerd na de dagen
die bleek vergingen in het stugge stijgend zwarten.
Ik hoorde telkens vager, verder 't droeve klagen
der arme ziele om diepe, ongetrooste smarten.
Hoe goed is het bij u! Hier kan ik 't forsche vlagen
der wilde orkanen, zoevend om de rotse, tarten.
De krachte die u sterkte voel 'k mijn willen schragen
en 'k hoor uw troostgebed op stil gekreun des harten.
O zoete, lieve lieve, die in stervens- strijden
't omdorend hoofd nog buigt naar mij in medelijden
met menschenwee, zoo nietig bij uw Godenleed!
Wat zijt ge goed en lief, wat zijt ge ontfermend teeder!
Ik schrei en kus uw kruis. Wilt gij het harte weder
wiens onbegrepen liefde iedereen versmeet?
IV
Ik zie het bleeke hoofd nog dieper naar me nijgen.
Ik zie een laatst opglimmen in gebroken oogen.
Ik zie de paarse borst weer sidderend bewogen
en hoor uit droge kele 't lastig ademhijgen.
Door somber-doffe stilt' van wachtend wereldzwijgen
suist zwakke nu zijn sterrime : u Ik zou uw tranen drogen,
en bleef in eeuwge liefde over u gebogen,
wanneer ik maar die handen van het kruis kon krijgen,
wanneer ge maar die breede bloedstroom wildet stelpen
van flauwe biddend hart, wanneer ge maar die kroon
kont nemen van mijn hoofd en me wat drinken bracht.
o Lieve lieve, mocht ik u van 't kruishout helpen!
Maar 'k kan u niet bereiken.... 0, dat liefdeloon!
Ik wil, ik wil naar u.... Och, steun mijn kleine kracht!
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— « Klim langs de ruwe schors. Ik weet, het zal u pijnen,
het zal uw teeder vleesch, uw zwakke botste schrijnen,
en al wat eens u streelde, al de zoete driften
zult ge in de weekste deelen vlijmend voelen stiften.
En klampend aan den uitsprong uwer oude lusten
zult ge 't door uwe ziele scheurend voelen rijten.
En kreunen zult ge, als monden die zoo wellig kusten
dan razend in het angstig huivrend harte bijten.
Maar als ge hoog, bij mij zijt, als ge 't arme leven
gebroken waant en stervend na gestadig strijden,
en toch, in laatst, in opperst pogen, me bevrijd,
o dan, dan zal uw worstlen, al uw schreiend lijden
u heerlijk zijn en goed bij hemel-zaligheid
die ik, door u verlost en koning dan, zal geven. »
VI
— « Ik ben zoo zwak, zoo moe.'k Zal me niet kunnen werken
zoo hoog bij u. En 'k zou toch willen... Maar die kracht
om heel die wilde zee in enge geul te perken,
die moed om voort te gaan door sterrenlooze nacht? »
— « 0, wees gerust en wil. Ik zal u steunen, sterken.
Ik hoor door 't doode stille uwe verste klacht.
En komt de zwarte zwerm der wanhoop om u vlerken,
blik naar het hooge, 't eeuwge dat u bij me wacht. »
— « Het eeuwge ! Hoor, o ziele, 't eeuwge! De eindloosheid
waarom ge, onbevredigd met het kleine, schreit,
wijdt dan met schakeling van luchte aan luchte.En midden
die ijlte palt dan 't kruis waarop de lijder snakt
naar u, naar u, naar u...
— Maar 'k ben zoo diep geknakt.
Wat moet, wat kan ik doen om daar te komen? »
— « Bidden ! n
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VII
Ik werk me moeilijk op naar u. Hoe grof die bast.
'k Voel me zoo mat, zoo moe. Zal ik er ooit geraken?
Hoor smalend in de laagte rauwe kreten slaken.
Hoor hoe de nachtuil spottend in het duister krast.

— ((Heb moed ! Heb moed! »
Zijt gij het, lieve Heer? Hoe zoet
bangheid.
stemme
in
die
uw zwakke
— «Woedend gillen
weggeschopte
driften
om
uw
krachtig
willen.
de
Heb moed! »
Mijn harte beeft... Mijn ziele schrikt...
— « Heb moed! »
Mijn handen zijn verscheurd. Mijn lichaam is gewond...
— « Heb moed! »
Het wordt nog zwarter in den zwarten nacht.
Ik kan niet meer, niet meer. Ze plettert me, die macht.

— « Wees mijne liefde en mijn barmhartigheid bewust.
Moed ! Dra zijt ge op mijn borst, en wat ge nimmer vond
zult ge dan hebben . Rust. »
0 lieve, lieve, rust
VIII
Hier ben ik, uitgeput, gehavend en bebloed,
maar toch gelukkig nu 'k me aan uwe borst kan vleien.
De krone is nu weg die u zoo lijden doet
en vrij zijn uwe armen die zoo verre spreien.
Maar 'k heb geen drinken, arme, 'k heb geen drinken. Wilt
ge 't bloed dat uit mijn wonden springt in breede stralen.
Ik vond geen beek, geen bron in dorre, droge dalen.
0 neem. Wellicht dat het uw smachtend dorsten stilt.

— ((Wat heb ik u toch lief, mijn zoete ziele. Buk
u diep, dat ik mijn mond langzoenend op u druk.
Zoel zacht uw warme adem langs mijn koude wangen.
Ik voel het. Door uw liefde keert het leven weer.
in 't weggestuipte hart, doorvliemd met stalen speer.
Kunt ge niet vaster nog me aan uwe borste prangen?»
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Wat is het goed zoo in uw armen, weeldrig goed
en zalig zoo te rusten aan uw borst, te staren
in uwe diepe oogen, wier getaanden gloed
nog 't schoone van verborgen hemel doet ontwaren.
— « Hebt ge me lief?»
0 Heere, 'k heb u lief!
— « Mijn bloed
mengt met het uwe, gulpend uit onheelbre wonden. »
Mijn wonden? 'k Voel ze niet nu ik u heb gevonden.
— « Mijn mond is nog vol gal... »
Uw kussen zijn toch zoet.
— « Geliefde. »
Lieve! Al de tranen die ik weende
wanneer ik hulpeloos in bangen nacht alleende
zijn dauw nu op mijn ziel die bloemig openbot.
— « Ik heb u veel beloofd en wil ook veel u geven.
Schouw nu omlage. »
Een graf.
— «Schouw nu omhooge. »
't Leven.
— ((En schouw naar mij, nu heel voor u. »
0 jezus, God!!
CONSTANT EECKELS.
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men den leerling altijd dient terug te brengen tot het heden,
dat men hem het verschil van tijd en plaats in de geschiedenis herhaaldelijk moet doen gevoelen, dat men hem tal
punten van overeenkomst of van verschil behoort aan-rijke
te halen uit het verleden en uit het heden. Zou het mogelijk
zijn den leerling in de eerste studiejaren een juist gedacht
te geven van het leenstelsel, indien men hem daarbij niet
gedurig tot onze eigendons- en onze regeeringstoestanden
terugbracht ?
Hier vormt het aanschouwelijk onderwijs een machtig
leermiddel : Zouden de leerlingen niet beter de verheffing
van een leen begrijpen, wanneer men hen een plaat toonde
en uitlegde, die eerre leenverheffing voorstelde? Zoudt gij
hen even goed een middeleeuwsch steekspel kunnen beschrijven als eene schoone plaat, die het feest met alle bijzonder
doet bijwonen?
-hedn
2 > Het onderwijs mag niet begraven worden onder
eene opeenstapeling van feiten en personen. De groote trekken der geschiedenis moeten scherp uitkomen en daartoe is het
noodig dat de bijzonderheden niet al te overvloedig wezen.
Eenige goed uitgezochte platen, eenige lichtbeelden,
zullen in dit opzicht uitstekende diensten bewijzen en eene
blijvende herinnering, eene vaste lichtprent in het geheugen
van den leerling vormen (i).
Is het wel noodig dat de leerling de namen kenne van
de Frankische koningszonen, die over Neustrië, Austrasië,
Aquitanië en 1>urgondië geregeerd hebben? Wat doet hij
met de twisten en verdragen,die deze vorsten onder elkander
verdeeld of vereenigd hebben? Is het niet voldoende dat
men een algemeen gedacht over den toestand geve? Men
late hem eenige platen zien over de Frankische periode:
eene koningshoeve, een nietsdoende koning in zijnen met
ossen bespannen wagen, Karel de Groote eene Frankische
school bezoekende, eenige oudheden, wapenen, ringen,
halssieraden, carolingisch geschrift, enz. (2).
,

Een eigenaardig bewijs van het nadeel,dat het overtollige
in het onderwijs kan veroorzaken, levert Lavisse, Bvevets et jeunes
flues in de Revue universitaire, 1895.2. blz. 373.
(2) F. Collard, Mlléthodologie de l'Enseignenzent naoren, Bruxelles
rro3, bl.

392.

NIEUWE BANEN IN HET GESCHIEDENISONDERWIJS

2I

heeft, zijn wij dan nog geneigd iets aan geschiedenis te
doen? Neen, men heeft ons voor goed tegen haar ingenomen. Ons handboek blijft als een schrikwekkend droombeeld voor onzen geest (i).
Wat doen wij wel nog? Wanneer ons op reis of door
toevallige omstandigheden eene schoone photographie van
de puinhoopen van Pompei, van de via Appia, van den
Acropolis, van de tempels van Athene, van Alexandrië, van
de tempels van Luksor en Karnak in het oog valt, dan wordt
onwillekeurig onze oude kennis van de geschiedenis weer
wakker geschud en dan denken wij aan onze lessen van
vroeger. Dan ook gaat ons een licht op : Wat moest dat
schoon wezen! Dat had ik nooit gedacht!

Welnu, ligt in bovenstaande bedenkingen, die iederen
bij zichzelven kan nagaan, niet reeds de oplossing van de
vraag : Zijn platen en afbeeldingen nuttig in het onderwijs der geschiedenis?
Vooraleer in bijzonderheden te treden over dit belangrijk
punt der opvoedkunde, wenschen wij, terwille van de duidelijkheid, eene andere vraag te stellen, die de eerste noodzakelijk moet voorafgaan : Welke zijn de eischen, die de
hedendaagsche pedagogie stelt voor een degelijk onderwijs
in de geschiedenis?
10 Het onderwijs moet in verhouding staan met de verstandelijke ontwikkeling van den leerling. Het gevolg hiervan is, dat de leeraar zich in de laagste klassen van de humaniora vooral moet richten tot het geheugen en de verbeeldingskracht van den leerling,en zooveel als mogelijk is,de abstracte
denkbeelden, moeilijk verstaanbare uitdrukkingen en hol
klinkende woorden moet vermijden. Later eerst in de hoogere klassen mag hij tot het redeneervermogen spreken (2).
Een tweede gevolg van bovenstaanden stelregel is, dat
(r) Zie G. Kenna, Les projections lumineuses dans l'Enseignement, blz. 28.
(2) Zie Revue des Humanités, Dutron, Education et Histoire,
Dl. 3, bl. 228.
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Is het niet spijtig te moeten bekennen dat men, na zes,
zeven jaren onderwijs in de geschiedenis, tot zulke onvoldoende uitslagen komt? Is het niet meer dan tijd tot het nemen van maatregelen om onze jongere geslachten voordeel te
doen trekken uit de ondervinding door de ouderen opgedaan?
Vooraleer wij die maatregelen zullen bespreken, richt
ik mij nog eerst even tot mijne oudere landgenooten om hen
te vragen of zij in hunne jonge jaren, in de lagere school,
de gewijde geschiedenis, het oude en nieuwe Testament,
ook uit een geïllustreerd handboek leerden? Welnu, indien
ik van mijn geschiedenisboek nog weet dat het droog en dor
was en dat ik er uren lang met mijn hoofd in de hand voorgezeten heb, van den anderen kant zie ik nog, alsof het van
gisteren was, den engel met het vlammende zwaard, die
Adam en Eva, met bedrukte gezichten en zeer beschaamd,
uit het paradijs joeg. Boven in de wolken God de Vader met
een streng uiterlijk en een dreigende beweging van den arm.
Herinnert gij u nog — het stond onder aan de bladzijde, rechts — het tafereel : Abraham op het punt van zijn
zoon te slachtofferen en op hetzelfde oogenblik eene verschijning in de wolken? Ziet ge nog de engelenladder waar
Jacob van droomde, toen hij met het hoofd op een steen lag
te slapen; het tooneel van den H. Petrus die zich in het
voorhof van den hoogepriester Caïphas, in gezelschap van
eenige soldaten, aan een groot open vuur te warmen zat.
Duidelijk zie ik nog de meid komen aanloopen en den haan
op een der balken zitten.
Zou het nog noodig wezen er op te wijzen waarom al
die tooneelen uit de gewijde geschiedenis ons zoo levendig
zijn bijgebleven, terwijl de tekst van ons handboek van de
Romeinsche en Grieksche oudheid ons zulke parten speelde? En, laten wij het eerlijk bekennen, niet alleen het
prentje, maar ook de diepere, de innerlijke en zedelijke beteekenis van het tafereel uit de gewijde geschiedenis is ons
tegelijkertijd bijgebleven. Dat eenvoudig plaatje heeft in ons
verhevene gedachten opgewekt, en, wat meer is, zij werden
Tuist door dat plaatje in ons geheugen gegrift.
En later, wanneer wij, na de schoolbanken verlaten te
hebben, nog eens terugdenken op ons boek van geschiedenis, dat ons zooveel moeite, zooveel hoofdbrekerij gekost
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Langen tijd werd er in ons land geklaagd — en die
klachten zijn gedeeltelijk nog gegrond gebleven — over de
onvoeldoende vruchten, die de leergang van geschiedenis
in de humaniora, zoowel Oude als Nieuwe, opleverde.
Men had het tegen de losse levensbeschrijvingen, die
in de lagere klassen van atheneum of college in saaien en
weinig belangwekkenden vorm werden opgediend, tegen de
jaartallen, tegen de verscheidene tijdvakken, die elkander
in dezelfde eentonigheid opvolgden, en geen enkele aangename herinnering achterlieten ! Tal van oud-leerlingen
weten u nog heel goed te zeggen op welke bladzijde, rechts
of links, boven of onder, een verhaal stond over Cyrus of
Pericles, over Cesar of over Constantijn den Grooten, maar
de beteekenis van dat verhaal, zijne zedelijke waarde, de
aaneenschakeling der gedachten, die is, gelijk tal van andere
zaken, totaal verdwenen, heelemaal vergeten.
Wat bij velen gebleven is, uit dien chaos van gebeurtenissen en personen, is slechts de oppervlakkige, de comische
kant der geschiedenis. Van Alexander den Groeten zal men
bijv. zeer goed het verhaal van den Gordiaanschen knoop
onthouden hebben; dit trof onze jonge verbeelding,de leeraar
maakte daarbij zoo'n groot gebaar met zijnen arm toen hij
ons beschreef hoe de koning den knoop doorhakte! Verder
de doortocht der Thermopylen en de woorden van Leonidas,
eenige spitsvondige uitspraken van het orakel van Delphi,
de tragische dood van Cleopatra, Pepijn de Korte en de
leeuw en tal van andere eigenaardige bijzonderheden; zijn
dit niet in hoofdzaak de punten die de meesten onder ons
het best hebben onthouden?
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Maar, zal men zeggen, het is moeilijk zich te beperken
wanneer de handboeken zelve vol bijzonderheden zijn. Welnu, dat is juist de reden waarom wij die boeken voor het
het onderwijs beslist afkeuren. Men geve de kinderen een
boek met weinig, zeer weinig tekst en veel, zeer veel platen.
Wat ontbreekt zal de leeraar wel weten aan te vullen en
de vakmannen weten dat het gesproken woord, dat het bij
de kinderen zeer sterke oorgeheugen opwekt, een niet te
versmaden leermiddel is (i).
3° De lessen van geschiedenis moeten inde hoogste klassen uitkomen op eene bewijsvoering. De leeraar kiest de
feiten, groepeert ze en leidt den logischen gedachtengang
zijner toehoorders naar een besluit, dat voor de hand ligt en
gemakkelijk te trekken valt. Hij moet echter het einddoel,
dat hij wil bereiken, niet gedurig in het duister, in het
onzekere laten ; in het begin reeds moet hij aantoonen waar
heen hij wil en heeft hij de feiten en gebeurtenissen met zijne
leerlingen besproken, dan trekke hij de gevolgtrekking of
synthesis, die, op het einde der les, eene regeering, eene periode moet samenvatten (2).
Op deze wijze wordt, in hoogere klassen der humaniora,
de geschiedenis niet een bloot geheugenwerk, maar het verstand, de redeneering, het oordeel is er mee gemoeid en dat
in ruime mate.
Wat vormt ook hier weer eene grootere en meer treffende bewijskracht, dan de juiste afbeelding van gevonden
voorwerpen in hout,steen of metaal? Kan men den leerlingen
zekere theorieën uit het eigenaardige, in het donker gehulde,
voorhistorische tijdperk beter bewijzen, beter doen verstaan,
dan door hen eene reeks afbeeldingen te toonen van gevonden voorwerpen uit de steenen, bronzen of ijzeren periode?
Zijn er betere getuigen, meer doorslaande bewijzen dan de
voorwerpen uit den tijd zelf ?
qo Tevens moet de leergang van geschiedenis op schil
wijze voorgesteld worden, d.w.z. de personen en-derachtig

(r) Wat een leerling van de school moet meebrengen, zei de
oude Montaigne, dat is « une teste bien faite plutót encore que
bien pleine.
(2)

F. Collard,

Ibid.
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gebeurtenissen moeten leven voor den geest der kinderen; zij
moeten degelijk onderscheiden worden van overeenkomstige
personen en voorvallen uit een ander en zelfs uit ons tijdvak (i).
De leerling moet zich de personen, waar men hem over
bezig houdt, duidelijk kunnen voorstellen, zoowel wat hun
uiterlijk betreft, als wat hun gewoonten en denkwijzen aangaat. Deze moeten dus in den geest van den leerling een volkomen beeld vormen. Hiertoe kunnen volksverhalen, anecdoten, gevleugelde woorden en zelfs spreekwoorden zeer
goed te pas gebracht worden (2).
Het komt maar al te dikwijls voor dat in de lagere klassen der humaniora het geschiedenisonderricht een al te abstract karakter draagt. Aan jongens van 13 of 14 jaar moet
men niet de feodaliteit maar eerder het feodale leven uitleggen,
geen bepalingen of definities geven, maar wel beschrijvingen, feiten, tooneelen uit het volks- of ridderleven. In de
plaats van abstracte gedachten of theorieën behooren hier
personen en toestanden uit het leven genomen te worden.
Onnoodig ook hier weer te wijzen op het groote voordeel dat geïllustreerde handboeken aanbieden. Deze moeten
eerder een album dan wel een leerboek wezen.
Zou de twist tusschen Paus en Keizer, de investituur strijd, niet veel beter begrepen worden, indien men in zijn
boek werkelijk het tooneel van eene bisschoppelijke investituur zag.Zouden staf en ring, scepter en zwaard, de teekenen
der geestelijke en wereldlijke macht, geen meer levendigen
indruk maken, indien men ze werkelijk in handen zag van
een bisschop? Zou het interdict nog een vage beteekenis hebben, indien men het volk in rouw en vertwijfeling, zieken en
lijken voor een gesloten, met rouwfloers behangen kerkdeur
zag komen aanbrengen? Tracht eens de inrichting van een
Romeinsch huis te beschrijven zonder platen, plannen of
lichtbeelden. Gij moogt nog zoo'n begaafd spreker zijn, uw
onderwerp nog zoo goed meester zijn, toch is de voorstelling
(I)

Zie Collard, Méthodologie de l'Rnseignement moyen,

bl. 3g3.
(2) Seignobos, Réflexions sur la forme à donner aux devoirs
d'histoire; — Revue Universitaire, 1895, Dl. I hl. 13.
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van het huis van Pansa voor den leerling veel welsprekender, dan de uitlegging die de knapste leeraar, zonder plaat,
er van geven kan.
5° Het is om al deze redenen dat het onderwijs in de
geschiedenis aanschouwelijk moet zijn. Hier komen wij terug
tot ons uitganspunt, tot de vraag : « Welke voordeelen levert
voor het onderwijs in de geschiedenis het gebruik van geïllustreerde handboeken en, in het algemeen, van figuurlijke
voorstellingen zooals lichtbeelden en wandplaten op ? »
Aangezien deze vraag eenige uitbreiding verdient, zullen wij eerst een woord zeggen over de handboeken om later
het nut der lichtbeelden en wandplaten te bespreken.

De meeste Belgische onderwijsmannen zijn het er tegenwoordig eens over dat het onderwijs in de geschiedenis
aanschouwelijk moet zijn,dat de leeraar tot zijne beschikking
moet hebben een historischen atlas met voorstellingen van
gedenkteekenen, van kunstvoortbrengselen, van groote mannen, enz. dat het daarenboven nuttig is een zeker aantal photographieën en gipsafgietsels te bezitten en nog beter,dat de
leeraar ieder jaar met zijne leerlingen een bezoek brenge aan
musea, bibliotheken, naar archiefgebouwen en zelfs naar
groote steden, om er de melkwaardigheden te bezichtigen.
Dat alles is uitstekend en wordt ook door tal van leeraren puntelijk uitgevoerd. Toch moeten wij bekennen, dat
het onderwijs in de geschiedenis niet genoeg, niet voldoende
aanschouwelijk is. Bovenbedoelde atlas, photographie of
afdruk hoort den leeraar toe en deze brengt ze van tijd tot
tijd eens mee. Het bezoek aan museum, bibliotheek, archief
of merkwaardige stad gebeurt een- of tweemaal in het jaar
— als het gebeurt — en de indrukken zijn er spoedig van
verdwenen.

Het eenige doeltreffende middel — en wij spreken hier
van ondervinding — is den leerling een handboek te geven
dat tegelijk een album is, een boek, waarin de tekst regelmatig opgehelderd wordt door eene reeks van uitgezochte
platen. De leerling moet niet van tijd tot tijd het levende
beeld, het innerlijke tooneel der geschiedenis zien, hij moet
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het steeds voor oogen hebben, hij moet er mee leven, hij moet
er zich aan gewoon maken. Het is ook daarom, dat de
keus der platen met zorg moet gedaan worden; maar
hierover later.
Een bevoegd meester in het vak, de heer Ern. Lavisse,
schreef onlangs in de Revue Universitaire, « L'histoire est pour
partie une description : c'est pourquoi tout livre d'histoire
devrait être un livre d'images, et l'enseignement historique
deviendra intelligible quand it commencera par montrer,
expliquer, commenter des objets, des figures et des scènes. »
Ook zijn er in den laatsten tijd in Frankrijk tal van historische albums verschenen : wij noemen slechts La vie 25ublique
et jrivée des Romains, door Fougères (i), l'Albuna historique,
door M. A. Parmentier (2). Het zijn echter eerder hulpmiddelen voor den leeraar dan wel handboeken voor den leerling.
Ook in Duitschland heeft men in de laatste jaren het
groote nut van het aanschouwelijk. onderwijs ingezien. De
talrijke onlangs verschenen Wandtafein, Bilderbiicher voor geschiedenis bewijzen het ten overvloede. Men sla de Yahresberichte open der bestuurders van Gymnasia en Realschulen
en men zal niet weinig verwonderd zijn over al hetgene in
Duitschland op dat gebied gedaan werd. De verzamelingen
van Seeman, Langl, Lehman, Cybulski en anderen doen
ons met spijt denken aan de leemte,die in dat opzicht in ons
eigen land bestaat (3).
In het vrije onderwijs waar men, minder gebonden aan
wet en reglement, eene ruime keus kan doen in het buitenland, zal de leeraar van geschiedenis hulpmiddelen genoeg
vinden om het onderwijs aanschouwelijk te maken. Voor de
middelbare scholen van den staat echter worden de boeken
voorgeschreven en het gevolg is dat hier de keuze zeer beperkt is, vooral wanneer het een Vlaamsch leerboek geldt.
(i) De ede uitgave bij Hachette Igor, 116 bladz. in 40 met ongeveer goo platen.
(2) Parijs, Cclin, 3 deelen : I de Middeleeuwen tot de 13e
eeuw. II, de latere Middeleeuwen, III, de 16e en 17e eeuw. —
igoo. Ongeveer 2000 platen in ieder deel.
(3) Zie Revue de l'Iustruction publique, Eira. Deny, Les procédés
dans l'enseignement de l'Histoire, 19o2, bl. g2.
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Zonder reclame te willen maken voor den een of anderen
uitgever, zonder goed of af te keuren, wat mijne ambtgenooten doen, meen ik het recht te hebben van te zeggen
welke handboeken ik in mijne eigen klassen gebruik. Sinds
eenige jaren heb ik in de vier laagste klassen (7de tot en met
Ode) de Album-handboeken van Vermast ingevoerd en de
ondervinding heeft mij geleerd, dat de uitslagen merkelijk
beter zijn.
Deze boekjes vormen geen leergang maar slechts eene
handleiding. De leerling zal er in breede trekken de les van
den leeraar terug vinden met de stof, die aangeleerd moet
worden. Het spreekt vanzelf dat de leeraar, wil hij zijne les
onderhoudend en aantrekkelijk maken, iederen korten inhoud, iedere bladzijde moet aanvullen. De tekst van zoo'n
Album-handboek vormt alleen een leiddraad, het overige
wordt aan het initiatief van den leeraar overgelaten. Maar
hier juist komt ook de medewerking van den leerling op den
voorgrond : tal van platen, kaarten, plannen, teekeningen
van allerlei soort leggen den tekst uit en zijn in staat om in
de lagere klassen eene reeks van leerrijke, schilderachtige, beredeneerde en belangrijke lessen van geschiedenis te vormen.
Het is slechts te betreuren, wij herhalen het nog eens,
dat de Vlaamsche geschiedenisboeken van dien aard in ons
land zoo weinig in getal zijn, dat de keuze niet grooter zij.
Laten wij hopen, dat de ondernemingsgeest onzer uitgevers
den toestand spoedig zal inzien en aldus eene leemte moge
aanvullen.
Ook veroorloven wij ons in het bijzonder de aandacht
van de Commissie van Onderwijs in de Kon. Vlaamsche
Academie op dezen toestand te vestigen. Wel is waar heeft
dit geleerde genootschap voor 1907 onder hare prijsvragen
ingelascht het opstellen van een schoolboek voor de geschiedenis van België, ten dienste van het middelbaar onderwijs
(eerste graad, hoogste klasse). Wordt echter, buiten de
groote objectiviteit waarop aangedrongen is, rekening gehouden met de nieuwe richting, die hedendaags in het onderwijs der geschiedenis een vereischte wordt? In ieder geval,
het zou te wenschen zijn dat de Commissie, die meer dan
eens getoond heeft, dat zij de ware belangen van het onderwijs in Vlaamsch- België weet te behartigen, ook ditmaal
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een oog in 't zeil houde, en dat in de richting der nieuwe
banen, die de leeraar van geschiedenis behoort in te slaan.
Een jaar of vijf en twintig geleden had de Regeering het
plan opgevat het onderwijs in sommige vakken, waaronder
ook de geschiedenis, veel meer aanschouwelijk te maken.
Te dien einde worden aan de Athenea, middelbare en normaal- scholen kostbare tooverlantaarns gestuurd, voorzien
van al het noodige om lichtbeelden te maken. Om de
leeraars tot deze nieuwigheid over te halen had de Heer
Ed. Verschaffelt een boekje opgesteld, waarin de noodige
voorzorgsmaatregelen bij het gebruik dezer lantarens beschreven waren alsook het nut van de lichtbeelden bij het onderwijs van zekere vakken.
Door het ontbreken van goede diapositieven, die de
Regeering had vergeten mee te sturen, door de onervarenheid van den betrokken leeraar in de hanteering van het
toestel en tal van andere bijkomende oorzaken mislukte deze
proef heelemaal. Tegenwoordig zijn die oude tooverlantarens
in de laboratoria van natuurkunde terug te vinden (i).
Twintig jaren ongeveer zijn wij in België gebleven onder
den indruk dezer mislukte proefneming en in dien tusschentijd werkten andere landen, vooral Frankrijk, op dien ingeslagen weg voort en brachten het in de lichtbeelden ten
behoeve van het onderwijs zeer ver. Voor enkele jaren liet
onze Regeering zich tot eene tweede poging overhalen, dank
aan de werking en de propaganda van de heeren Kemna en
de Deyne. Zelfs de verbeteringsraad van middelbaar onderwijs liet zich bewegen en raadde het gebruik der lichtbeelden
aan. Ten slotte richtte de Regeering (27 Nov. 1899) een
schrijven aan de Besturende Bureelen en aan de Prefecten,
om hen aan te sporen al de maatregelen te nemen, die noodig zijn om het onderwijs op die wijze aanschouwelijk te
maken. Zij beloofde zelfs in haar driejaarlijksch verslag
(1897-99) om, indien het noodig bleek, de inrichting van
zulk een onderwijs geldelijk te steunen (2).
(i) Zie Colard, lléthodologie de l'enseignement inoyen, bl. 8.
(2)

Revue de l'Instruction publique; Ed. Davy, Les procédes intuitifs

etc. rgo3, bl. 86.
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Sedert dien is er wel wat beweging te bespeuren op dat
gebied, er is ook al wat licht gekomen in di- camera obscura,
maar niet veel en ziehier waarom : Men heeft van die tooverlantaarn te veel gevraagd voor het onderwijs in de geschiedenis, meer dan zij kon geven. Indien men zekere personen
had willen gelooven, dan had de leeraar het laatste kwartier
zijner les moeten besteden aan lichtbeelden, die een levend
beeld zouden geven van hetgeen hij te voren verhaald en
behandeld had. Dat was ongetwijfeld onuitvoerbaar en dat
om tal van redenen. De klasse moest op eenige minuten tijd
in eene donkere kamer kunnen veranderd worden, ofwel
men moest van lokaal verwisselen; noch het een noch het
ander is mogelijk. Daarenboven veronderstelt dit alles veel
orde en electrisch licht, wat niet overal te vinden is, in een
woord het was onuitvoerbaar.
Maar wat wel mogelijk is, dat is de leerlingen van tijd
tot tijd in het daartoe aangewezen lokaal brengen, bijv. na
de Oostersche, Grieksche of Romeinsche geschiedenis behandeld te hebben, en hen dan over het aangeleerde tijdvak
eene reeks van kunstvoortbrengselen en andere merkwaardigheden laten zien maar in dat geval zou men zich nog moeten
verstaan met een collega, die de behandeling der lantaarns
goed verstaat. Dat alleen is mogelijk en practisch.
Onder dit voorbehoud, dat de uitvoering betreft, haasten
wij ons te verklaren, dat de lichtbeelden, goed gekozen en
geordend, een uitstekend middel zijn om het onderwijs in
de geschiedenis aanschouwelijk te maken.
In den laatsten tijd werd er in ons land aan de keuze
en de groepeering van de lichtbeelden zeer veel zorg besteed, zoowel in het vrij als officieel onderwijs. Zonder overdrijving mag men verzekeren, dat er tegenwoordig honderden
geschikte diapositieven voor Belgische geschiedenis en duizenden voor algemeene geschiedenis bestaan. Het is de taak
van den leeraar daaruit eene geschikte en met den leergang
overeenkomende keuze te doen.
Ziehier de groepen of verzamelingen die, voor een paar
jaren reeds, de heer de Deyne gevormd had ten behoeve van
het onderwijs in de geschiedenis (i) :
(i) de Deyne, Propagation de l'Enseignement scientifique par
les projections lumineuses, bl. ioi.
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De voorhistorische mensch — Eenige historische volkeren van Azië — Geschiedenis-musea — Egypte : de stad
Cairo met omgeving — Van Cairo naar Thebe — Thebe met
zijne honderd poorten -- Thebe te Ipsamboul — Griekenland
— Rome — Pompeï — De eerste Kruistocht — De schoone
kunsten in de Nederlanden, xive en xve eeuw — De ontdekking van Amerika — Schoone kunsten : de Grieksche kunst
— De opgravingen van Schliemann te Troye en te Mycene.
Ieder dezer groepen bestaat uit een dertigtal diapositieven, die met veel zorg zijn uitgezocht. Bij wijze van voorbeeld en ter opheldering laten wij de beelden van twee
groepen hier volgen :
I Rome : Plan van Rome — Panorama van het oude
Rome — Het eiland in den Tiber — Het mausoleum Hadriani — Het Coliseum, eerst in zijn geheel, dan inwendig,
uitwendig en in de bijzonderheden (samen vier diapositieven)
— Rome van het Capitool uitgezien — Het Capitool — de
Mons Palatinus — Zijne bouwvallen — Tempel van Vesta
— Tempel van Castor en Pollux — Het forum romanum —
Het forum Trajani — De triomfbogen van Constantijn en
van Titus, hun halfverheven beeldwerk (samen vier diapositieven) — Villa der Cesars — De san-Paolo -poort — De San
Lorenzo -poort — Basilica Constantini — De Catacomben
van St-Sebastiaan — De fontein van Trevi — De boog van
Septimius Severus — De via Appia — De basiliek van St.
Pieter, in- en uitwendig — Het Pantheon — Het paleis
Farnese.
II De eerste Kruistocht : De kaart van Palestina — Alge
aanblik van het land — Het heilig graf — De gast--men
vrije ontvangst van de bedevaarders — Pieter de Kluizenaar
tot den kruistocht oproepend — Walter zonder Have —
De aanvoerders van den kruistocht — Het slot van Bouillon
— De te volgen weg — De kruisvaarders — Keizer Alexis
ontvangt Godfried — Beleg van Nicea — De inneming van
Edessa door Boudewijn — De inneming van Antiochië —
De inneming van Jerusalem — De intrede van Godfried te
Jerusalem — Godfried wordt tot koning uitgeroepen — De
overwinning bij Ascalon — Godfried houdt zijne eerste assisen — Instelling der ridderorden — Instelling van geestelijke orden — Dood van Godfried — Het standbeeld van
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Pieter den Kluizenaar te Amiëns — Het standbeeld van
Godfried van Bouillon te Brussel — Het masker van Omar.
Uit deze droge opsomming der diapositieven kan men
zich slechts een onvolledig gedacht vormen van het belang
dat deze lichtbeelden hebben voor de Romeinsche geschiedenis of voor die der kruistochten. Men moet ze gezien
hebben en daarbij de gezichten, de oogen der leerlingen !
In Duitschland heeft het gebruik der lichtbeelden in
het onderwijs tot nu toe weinig ingang gevonden. Zij worden slechts sporadisch in zekere inrichtingen van onderwijs
zooals te Berlijn, Leipzig, Stettin, Stutgart, Greifswald e.a.
gevonden. Daarentegen worden er de muurtafels, waarover
verder, veel meer dan elders gebezigd (I).
In Oostenrijk hebben de lichtbeelden meer ingang gevonden. Sinds jaren stelt de Skioptikon, een Weenensche
kring, duizenden diapositieven ter beschikking der scholen,
die er een zeer ruim gebruik van maken (z).
Het land,waar de lichtbeelden ten behoeve van het onderwijs het meest in voege zijn, is Frankrijk. Het pedagogisch museum van den Staat is op dit oogenblik in het bezit
van meer dan ioo.000 diapositieven, die aan de scholen in
leen worden afgestaan. Gedurende het schooljaar 1899-1goo
werden er 3o.000 geleend. Buiten deze verzameling van
den Staat bestaan er tal van bijzondere, waaronder de voornaamste, die van de Ligre de l'Enseignenaent te Parijs, meer
meer dan 5o.000 exemplaren telt. In datzelfde jaar had deze
meer dan 13.000 diaspositieven geleend. Het spreekt van
zelf dat niet alleen de scholen, maar ook de voordrachtgevers uit deze verzameling het grootste nut kunnen trekken.
In het college van Haileybury, een der grootste van
Engeland, bedraagt het getal diapositieven ten gebruike van
geschiedenis en aardrijkskunde alleen meer dan i5.000.
Sprekende van deze inrichting zegt de heer M. J. Duhamel,
bestuurder van het college van Normandië :
« Nous avons assisté à une classe d'histoire portant sur la
conquête des Gaules par César, et nous avons encore imprimé
(r LehrJvoben and Lehrgdnge, Halle a. S. (r899 Juli) bi. 75.
Dr. Meyer, Uber die Verwendung der Projection in geschichtlichem and geogr. Unterricht.
(2) Revue de ï'Instvuction pub. a. c. bl. 87.
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sur la rétine les reproductions photographiques variées du buste
de César, les uniformes des soldats romains et chefs gaulois, les
images des machines de sièges, armes diverses et travaux de fortifications.Cette facon d'enseigner l'histoire a èté pour nous une révélation...De désordre,aucun...simple question de discipline.)) (I)
Laten wij in deze zaak, waar ook kunst en smaak mee
gemoeid is, het laatste woord aan de dames, aan het schoone
geslacht, geven : Ziehier hoe in igoz op het Internationaal
Congres van Middelbaar onderwijs te Brussel, Mej. de Spie geleire, bestuurster der middelbare school te Lokeren, zich
uitdrukt :
« Puisque aucune description parlée ne vaut la représentation graphique d'un sujet, mieux vaut employer celle-ci, c'està-dire la projection, dans les lesons. Les projections facilitent
l'intelligence de la lecon, permettent de donner des vues d'ensemble, de développer sous une forme agréable et en associant
1'élève au travail du maitre, plus de matière, sans occasionner
trop de surcroit, bref, permettent la réalisation du programme
dans son unité et intégralité.
Voir les choses s'impose dans 1'enseignement de la géographie, de 1'histoire et des sciences naturelles. Or, it arrive bien
souvent que le nombre d'objets en nature, dont le professeur
devrait disposer, est fort limité. Les projections en présentant
aux yeux des élèves les choses dans leurs moindres détails, dans
toute leur beauté, avec toute la prècision de leurs contours,
remplacent avantageusement les objets en nature et m@me fournissent an professeur le moyen de mettre en relief les éléments
essentiels propres A donner à sa leçon une physionomie caractéristique. )) (2)

In eene nota,die gevoegd was bij de uitlegging van het
programma voor geschiedenis (Kon.besluit van ii juni 1881)
beveelt de minister dat een bijzonder lokaal zal worden aangewezen voor den leergang van geschiedenis en aardrijkskunde en dat het zal voorzien worden van alle aanschouwings-

(I)

Congrès international de l'Enseigneinent moyen, Rapports pré

(2)

ibidem, r31.

-limnares,b.137
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en bewijsmiddelen, die deze vakken vereischen, zooals photographiëen, platen, pleister-afgietselen, atlassen, kaarten,
aardbollen, enz.
Deze maatregel was uitstekend en ieder is het hier over
eens, maar, gelijk het dikwerf in ons vrijheidminnend land
het geval is : de wet was onberispelijk, maarhare uitvoering
liet te wenschen over. Twee jaren nadien namelijk deed
de heer P. Frederiq, thans hoogleeraar te Gent, een onderzoek over de naleving van bovengemelde voorschriften.
u J'ai receuilli les éléments d'un tableau de réalité, qui
ne répond guère aux excellentes intentions du gouvernement, » schreef heer P. Frederiq in een belangrijk artikel
over het onderwijs in de geschiedenis (Revue de l'Instruction
publique, jaar 1883, bl. I48). « Le matériel spécial laisse aussi
énormément à désirer. On peut dire que la situation actuelle
est déplorable dans beaucoup d'athénées.... n
In het jaar 1883 ontbraken de kaarten voor geschiedkundige aardrijkskunde totaal in de athenea van Brussel, Antwerpen, Doornik, Chimay, Virton, Charleroi, Dinant, Verviers, Ath, Thuin en Tongeren. Eene enkele van dien aard
was te vinden in de inrichtingen van Bergen, Oostende,
Hoei en Leuven. Te Luik waren er wel,maar zeer verouderd
en buiten gebruik gesteld. Geen enkel atheneum bezat eene
historische kaart voor de middeleeuwen en de nieuwere tij
geen enkel eene voor de vaderlandsche geschiedenis.-den,
Van wandplaten was natuurlijk nergens sprake.
Dat was de toestand in 1883. Sedert is hij veel verbeterd
en de bovengemelde klachten vinden tegenwoordig geen
plaats meer. Wij mogen nochtans den hedendaagschen toestand niet voor voldoende achten. Wel is waar zijn zekere
inrichtingen van middelbaar onderwijs, wat de hulpmiddelen voor het aanschouwelijk onderwijs betreft, zeer goed ingericht, dank vooral aan de vrijgevigheid van de stedelijke
gemeentebesturen, die voor het materieel moeten opkomen;
maar van den anderen kant kennen wij ook inrichtingen,
vooral in sommige kleine steden, waar jaren lang niets meer
is bijgekocht, waar oude Duitsche, verschoten enn gescheurde
historische kaarten te vinden zijn, die noodig dienden vervangen te worden. Wat de historische wandplaten betreft,
die zijn ofwel heelemaal niet aanwezig, ofwel men vindt er
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eenige oude uitgediende exemplaren van Ykema of van
Buschmann, die eerder op de rommelkamer thuis hoorden.
Wij vestigen de aandacht van de inspectie op dezen toestand en vragen haar of het niet wenschelijk zou wezen ook
een onderzoek te doen over de hoeveelheid en de hoedanigheid der geschiedkundige wandkaarten en geïllustreerde
muurtafelen,die in elk atheneum aanwezig zijn. Dat zou in
ieder geval een middel zijn, om den toestand nauwkeurig te
kennen.
En wanneer dat onderzoek zal plaats gehad hebben en
zal bewezen hebben dat de toestand onbevredigend is —
waar ik van overtuigd ben — dan rijst de vraag : Hoe kan
daar verbetering in gebracht worden?
Zonder van de geschiedkundige kaarten te spreken, die
tegenwoordig menigvuldig en goedkoop in den handel zijn,
willen wij ons ditmaal alleen beperken tot de geschiedkundige muur- of wandplaten, die in Duitschland zeer veel en
bij ons niet in gebruik zijn. Het is vooral in dit punt dat te
hervormen, te verbeteren, zelfs in te richten valt.
Aangezien er tot nu toe in ons land geene behoefte
scheen te bestaan aan schoolmateriaal van dien aard, heeft
zich de Belgische nijverheid daar ook natuurlijk niet op toegelegd. Het gevolg is, dat wij, behoudens enkele uitzonderingen voor wat de geschiedenis van België betreft,ons weer
tot het buitenland moeten richten. Het is bepaald jammer,
het doet een vaderlandslievend hart pijn, voor eene zaak van
onderwijs als deze,op het buitenland te moeten wijzen; maar
nood breekt wet,want de opvoeding onzer jonge geslachten is
er mee gemoeid.
Het is namelijk niet onverschillig welke platen men voor
het onderwijs in de geschiedenis zal gebruiken; zij kunnen
niet met te veel zorg worden gekozen; slechte doen bepaald
kwaad. Ziehier eenige eigenschappen die wij bij eene muur
zouden willen aantreffen :
-plat
10 Zij moet een belangrijk tooneel voorstellen uit een
geschiedkundig tijdvak, zoodanig dat dit tijdperk er door
gekenschetst en duidelijk onderscheiden wordt van elk ander.
20 Dit tooneel moet bij voorkeur verzachtend en verpoozend werken op den toeschouwer; daarom zijn gevechten, moord en doodslag, pijniging en marteling zooveel
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mogelijk te vermijden en men kieze eerder gebeurtenissen
uit het volksleven, uit de handels- en kunstgeschiedenis.
Hierdoor zal men nog een ander doel bereiken, namelijk de
geschiedenis van haar oud aristocratisch karakter te ontdoen en er eenen volksgeest in te blazen. Men spreekt er gewoonlijk te veel over vorsten, koningen en grooten net alsof
het volk en zijne beschaving niet bestond.
3° De plaat moet zeer groot zijn van afmetingen, want
zij moet zichtbaar zijn, zelf in haar onderdeelen, voor de geheele klasse. Wij nemen niet aan, gelijk sommigen beweren,
dat de onderdeelen, personen of voorwerpen, gebouwen,
enz. op de plaat een naam moeten dragen, die door de leerlingen zoude kunnen gelezen worden. Vooreerst zal de figuur
daardoor bedorven worden, en daarenboven is de leeraar
aangewezen om mondeling; uitleggingen te geven, die belangrijker zullen wezen, dan een koud en onverschillig
opschrift.
°° De platen moeten met zorg en volgens de regelen
der kunst afgewerkt zijn. Zij moeten, zooveel mogelijk, den
kunstsmaak der leerlingen opwekken en daarom kieze men
bij voorkeur tooneelen van groote meesters (r). Wel is waar
zijn de historie - schilders betrekkelijk zeldzaam. Wij kunnen
nochtans in België wijzen op tafereelen van Gallait, Leys,
Wappers, de Keyser en Ooms, van Devriendt en Delpérée;
in Duitschland op die van Kaulbach, van Lessing, van
Bendeman; in Frankrijk op die van Louis David, Horace

Vernet, de Gros, Delacroix, Benjamin Constant, Paul Laurent, Robert Fleury en anderen.
5 0 Wij raden liefst gekleurde wandplaten aan. De kleuren maken het tooneel levendiger en natuurlijker, zij vallen
scherper in het oog en zijn van veel gewicht voor tal van
onderdeelen, zoo bijv. — om maar een te noemen — voor
de kleeding van den tijd.

Wij sluiten deze verhandeling met allen, die belang
stellen in de opvoeding der jeugd, aan te sporen deze nieuwe

(r) Kemna, Les projections lumineuses dans l'enseignement,
bl. 3r.
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richting in het onderwijs der geschiedenis ernstig te overwegen en ze niet « a priori » te verwerpen als eene ((nieuwe
nieuwigheid ». En zien wij in deze nieuwe banen betere wegen
om tot ons doel te geraken, dan mogen wij in geen geval —
willen wij mannen van eer en van plicht wezen — den ouden
slenter volgen.
Ook veroorloven wij ons, met al den eerbied die wij aan
de Overheid verschuldigd zijn, de Inspectie en den Verbeteringsraad voor Middelbaar Onderwijs te wijzen op de
voordeelen die het aanschouwelijk onderwijs in cïe gegchiedenis voor de toekomst zal opleveren.

Hasselt, Maart 1905.

Dr. A. HABETS.
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't Spreekwoord zegt « Schoenmaker, blijf bij uw leest ».
Ik meen dan ook deze spreuk niet te kort te doen met deze
kleine bijdrage tot de theologische toelichting van Vondel's
meesterstuk : meteen hoop ik in letterkundig opzicht ver
te handelen,want wat is toch lettercritiek zonder-dienstljk
grondige waarneming der gedachte? Een protestantsche
hoogleeraar uit Noord- Nederland schreef mij onlangs: « Ofschoon niet tot uwe geloofsgenooten behoorend, neem ik
steeds gaarne kennis van hetgeen door de Uwen wordt
geschreven, omdat daar veel voor de kennis van Vondel te
leeren valt. » Wijs gesproken! Vondel's gedichten ten grooten deele, en inzonderheid Lucifer, tierden op echt godsdienstigen bodem, en zijn dooraderd van het rijkste en
fijnste sap der katholieke leer : een tractaat van Suarez tot
heerlijke poëzie herschapen, door 's meesters vernuft!
Waarom nu die naam van den grooten spaanschen
theologant mij uit de pen vloeit? Wel eenvoudig omdat ik
al meer en meer vermoed dat onze studax- dichter de banden
van Suarez moet in handen gehad, of althans aanwijzingen
uit suaresiaansche bronnen geput hebben. Stellige bewijzen ontbreken. Doch 't spreekt vanzelf dat, wanneer de
dichter een godsdienstig onderwerp wilde op touw zetten,
hij bij deskundigen om raad vroeg (i), hij de ernstige
(r) « Bij 't vervaardigen der Aliaergeheiinenissen had Vondel
...hulp en voorlichting noodig gehad van bekwame godgeleerden.
Deze was hem dan ook in ruime mate verstrekt geworden en
wel voornamelijk door de Paters Jesuieten ». VAN LENNEP, IV,
bl. 62o.
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navorscher die er op uit was altijd de waarheid te huldigen,
de nauwgezette geloovige die niet om een haarbreed de
geloofsleer wilde tegenspreken (i). Vondel nu leefde in druk
verkeer met de Jesuieten van Amsterdam. Dezen, rond 165o,
kenden (2) voorwaar de werken•van hun ordebroeder Suarez
(t 1617). En zie, juist deze schrijver had over de engelen
een tractaat geleverd, zoo breed en diep dat geen ander
theoloog het er bij haalde. Ja, al had Vondel niet bij de
Jesuieten, maar wel bij den geleerden Pastoor Leonardus
Marius aangeklopt, dan had deze ook wellicht naar Suarez
verwezen en misschien zelfs een of twee folianten van
zijn boekerij uitgeleend (3).
Wat het meest aanleiding geeft tot dit vermoeden, is
wel het feit dat de drie theologische MEENINGEN waarop, benevens de dogmatische waarheden, Lucifer gebouwd is (4), voornamelijk door Suarez verdedigd worden, en wel op een manier die er een echt suaresiaanschen stempel op zet. Namelijk i° dat, volgens Gods besluit, het Woord zou mensch geworden zijn, al had ook Adam niet gezondigd; — 2° dat de
Menschwording des Woords aan de engelen veropenbaard
werd vóór hun zonde : dit was juist een proefneming hun-

(I) « ...Zonder dat wy evenwel in dit punt noch in andere
omstandigheden van oirzaken, tyt, plaetse en wyze (waer van wy
ons dienden, om dit Treurspel krachtiger, heerlycker, gevoeghelycker en leerzamer uit te voeren;) de rechzinnige waerheit
opzettelyck willen in het licht staen, of iet, naer ons eige vonden, en goetduncken vast stellen. » Zoo Vondel zelf in zijn
Berecht voor Lucifer.
(2)Wat sneer dan dit gissen laat : de beroemde leuvensche
leeraars LESSIUS (t 1623) en AEG. DE CONINCK (t 1633) behandelen
breedvoerig o. a. DE EERSTE SUARESIAANSCHE MEENING, waarover
aanstonds. (LESS., De Inc., q. I, a. 3; CONINCK, De Inc., d. IV,
dub. I: beide boeken verschenen in 1645.)
(3) Vgl. J. A. ALBERDINGK-THIJM, Portretten van Vondel. In
't Huys van Marrijtgen Willems. — Over de betrekkingen
tusschen Vondel en 't Gezelschap Jesu, zie H. J. ALLARD, in de
Studiën, Dl. I, XXIV vlg. en Jassim.
(4) Nochtans dat Vondel de EERSTE MEENING veronderstelde,
is niet met zekerheid uit te maken, zooals aanstonds zal gezegd
worden.
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ner trouw; — 3° dat Lucifer den Godmensch de vereeniging
n persoon met de Godheid, de unio hypostatica benijdde: drie
leeringen onder de theologen vrij behandeld, daar de Kerk
er geen oordeel over geveld heeft, en daar er geen afdoende
beweegredenen, voor of tegen, in Schriftuur of overlevering
voorhanden zijn.

Wat de EERSTE MEE DING aangaat, leeren eenige godgeleerden, op 't voetspoor van Alexander Alensis, Albertus den
Groote, Duns Scot en Suarez, dat in alle opzicht de Godmensch de eerste is in de Voorbeschikking Gods, dat de
Menschwording op zich zelve genomen, quantum ad substantiam (i), als voornaamste reden (ratio, of althans als even voorname reden) gehad heeft : de verheerlijking der volmaaktheid Gods, in de glansrijke volmaking van het scheppingswerk daardoor dat God zijn wezen paarde met zijn schepsel.
Dus, dat Adam zondige of niet, God zou mensch geworden
zijn. Christus, het vleeschgeworden Woord, meent verder
Suarez, is niet slechts hoofd en koning van al de schepsels,
maar nog de algemeene bronader van het bovennatuurlijk
leven, d. w. z. dat hij de gratie en de glorie verdiend heeft
zoowel voor de engelen als voor de menschen ; ja, in zekeren
zin is het heelal voor den Godmensch geschapen (2).
Grootsche en breede opvatting voorwaar die de eer van den
Godmensch en zijn beteekenis in het wereldplan tot onafzienbare hoogte voert.
Nochtans heeft het tegenovergestelde gevoelen meer
bijval verworven bij de geleerden. Met den H. Thomas (3)
(t) Allen stemmen er in toe dat quantum ad defectumn J'assibilitatis et onortalitatis de voornaamste reden der Menschwording de
Verlossing van het gevallen menschdom was; m. a. w. de Godmensch zou noch lijden, noch dood ondergaan hebben, indien
de mensch niet gezondigd had: ook is er in Lucifer, 217-231,
geen spraak van een lijdenden Godmensch, omdat t. a. p. die
Godmensch nog niet bekend is als Verlosser.
(2) SUAREZ, de Inc., Disp. V, Sect. 2, 4, 5, 6.
(3) P. III, q. i, a. 3. Meer hierover bij BnLLOT, De Verbo
Inc., blz. 31 vlg.
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beweren de meesten dat de reden der Menschwording ligt
in de verheerlijking, door het Verlossingswerk, van de
goedheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid Gods,zoodat,
volgens het bestaande besluit der Voorzienigheid, God niet
ware menschgeworden, had de mensch niet gezcndigd. En
dit schijnt inderdaad beter overeen te komen met Schriftuur en overlevering.
Maar, heeft wellicht de lezer zich reeds afgevraagd,
waar en hoe is Vondel in zijn Lucifer die EERSTE MEENINGvan Suarez toegetreden? » Geen stellige verklaring daarover
in het Berecht. Doch deze theologische leering wordt althans
natuurlijk (i), al is het niet noodzakelijk (2), verondersteld
voor de TWEEDE MEENING waarover straks, en door de theologanten wordt zij gemeenlijk in een en hetzelfde samenstel
daarmede gebracht. Dat Vondel deze EERSTE MEENING bedoelde, is dus zeer waarschijnlijk (3), te meer daar de
Menschwording op zeer plechtige, onvoorwaardelijke wijze
aangekondigd wordt, vs. 217 vlg. (f); denzelfden indruk
maakt op den lezer het 2e tooneel van het 2e bedrijf.

(i) Immers het tegenovergestelde der EERSTE MEENING met
de TWEEDE MEENING vereenigd, vertoont de volgende aaneen-.
schakeling, die bij 't eerste aanzien een circulus vitiosus schijnt :
het feit der Menschwording wordt als zeker in de toekomst ver
wel als proefsteen voor de getrouwheid der-openbard(g
engelen); die kennisgeving geeft aanleiding tot den val van
Lucifer (TWEEDE MEENING) en zoo tot de zonde van Adam (want
de booze engel had onze eerste ouders niet bekoord, ware hij
zelf niet gevallen) ; eindelijk van de zonde van onzen stamvader
(tegenovergestelde der EERSTE MEENING) hangt het feit der Menschwording af.
(2) Het noodwendig verband wordt door velen ontkend, b. v.
door SCHEEEN, Handb, der Kath. Doganatik, Zei Band, blz. 486,
n. 1135. Zie ook SungEz, De Aug. L. VII, C. 13, a n. 5. De Inc.
Disp. V, Sect. 4.
(3) Er kan toch opgeworpen worden « dat de geesten het
waarom ? der Menschwording in de eerste bedrijven niet beseffen
(b. V. 492 vlg.) : de bekendmaking der Verlossing in het 5e bedrijf
schijnt een antwoord op die vraag te zijn, volgens 's dichters
Opvatting ».
(4) De cijfers verwijzen naar de volledige uitgaaf.
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Waar de H. Schrift, de kerkvaders en theologen over
de zonde der engelen met min of meer klaar- en gewisheid handelen, heet het zeer dikwijls dat een der voorname engelen,
Lucifer,door hoogmoed aangedreven,God heeft willen gelijk
zijn, en zich daarbij nog aan nijd schuldig maakte. Deze
factoren van Lucifer's opstand worden nu weer op onderscheidene, doch vaak vereenbare wijzen door de godgeleerden opgehelderd (i). Hier volgen de voornaamste.
Aan nijd voor den mensch heeft Lucifer-Satan zich bezondigd sedert zijn val en doet het nog dagelijks, vermits
hij afgunstig is van 's menschen bovennatuurlijk geluk, hetwelk
hij voor eeuwig verloor (2o37 vlg.) ; daarom heeft hij Adam
en Eva misleid en bekoort nog steeds hun nakomelingen.
Dit is nu buiten spraak.
Doch volgens sommigen was er reeds in Lucifer's
eerste zonde grimmige nijd aanwezig voor de bovennatuurlijke bestemming van het menschdom, derwijze namelijk
dat hij — en met hem de overige opstandelingen, — het
niet verkroppen kon dat een andere natuur zoowel als de
natuur der engelen tot de bovennatuurlijke orde geroepen
werd. Hoogmoed baart nijd, en duldt niet dat een tweede
dezelfde voorrechten geniete (2). Dat is dan ook het geval
(I) S. TH. I, (1. 63-4; SUAREZ,

De Avg. L. VII; SCHEEBEN,

op. cit.blz. 575-583. Plaatsen uit CY pR. , GREG. M. en BERN. worden
door den dichter zelven aangehaald in zijn Berecht.
(z) Dit alles kan ook uit theologisch oogount aangenomen
worden voor sommige natuurlijke gaven van den mensch, b. v.
het verstand en den vrijen wil, waarin o. a. het ((geschapen zijn
naar Gods beeld en gelijkenis » bestaat (SUAREZ. L. VII, C. 13).
Vondel's Lucifer benijdt ook « den mensch, naar Godts beeld
geschapen » Inhoud).
Zoohaast nu het hart een afkeer van iemand opgevat heeft,
of reeds wanneer de argwaan en de wordende nijd malkander
aanprikkelen, dan worden ook DIE natuurlijke eigenschappen van
den benijde waarvan toch geenszins de nijdigaard deelachtig
kan worden, door een rozekleurig vergrootglas aanschouwd.
Deze echt zielkundige waarneming laat ons eenigszins den
dichter verontschuldigen die in het allereerste tooneel (doch
N. B. niet later) afgunst in 't gemoed legt voor het stofielajk geluk
van het eerste menschenpaar. Verzen nochtans als 3o vlg., 82,
enz. zijn niet vrij te pleiten.
(

42

THEOLOGISCHE KANTTEEKENINGEN

in Vondel's treurspel, alhoewel Lucifer, vs. 1224 en 1584,
het tegendeel voorwendt. « Geen mensch in onzen hemel! »
zeggen en herzeggen de muitelingen (I). De openbaring van
's menschen bovennatuurlijke bestemming geschiedt door
Gabriel, VS. 208-16; Gods heraut stelt zelfs vrij scherp den
plicht der Engelen Bewaarders voor (234 vlg.), waartegen
dan ook later de misnoegden meermalen bitsig opkomen.
Hoe wilde verder Lucifer,door hoogmoed en nijd gelijk
worden aan God? Een onvoorwaardelijk streven naar volkomen gelijkheid schijnt al te onbezonnen, inzonderheid in
een engelenverstand. De godgeleerden wijzen dan ook
meestal op de zucht naar volkomen onafhankelijkheid: een
eigenschap welke voorwaar naar de godheid zweemt. Lucifer zou begeerd hebben voor zich zelven zijn laatste einde
te zijn, finis ultianus, ofwel aan zich zelven alleen zijn nattlurlijke of bovennatuurlijke gaven te danken te hebben, in
stede van ze aan God, oorsprong van alle goed, te moeten
toeschrijven. Vondel's Lucifer knarst dan ook :
'k Misdanck me dan dit leen,als 't immers leen moet heeten ! 1600

Doch er is meer in het treurspel.

« ...hier dient inzonderheit aangetekent hoe wy om den
naeryver der hooghmoedige en nydige geesten te heftiger t'ontsteken, den Engelen de geheimenis van het toekomende menschworden des Woorts, door den Aertsengel Gabriel, Gezant en
In het treurspel valt de opstand der engelen voor na de
schepping van Adam en Eva, — wat de godgeleerden niet gladweg zullen beamen. Aldus zullen de afgunstige geesten zich
zelve vergewissen van 's menschen natuurlijk geluk. — 't IS
eigenlijk tegen het eerste tooneel van het stuk dat de theologanten de meeste bezwaren hebben, te meer daar hetgeen de
dichter stootends veronderstelt (gelijktijdig bestaan van engelen
en menschen vóór beider val, afgunst van het stoffelijk geluk van
den mensch) niet noodzakelijk is tot de handeling: het treurspel
mocht aanvangen met het tweede tooneel.
(r) Van het 3e bedrijf af, wordt evenwel deze reden tot
afgunst overvleugeld door den nijd om de Menschwording
(tweede en derde mneening).
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Geheimenistolck der Godtheit, eenighzins ontdecken; hier in
(onder verbeteringe) volgende, niet het gevoelen der meesten,
maer zommiger Godtgeleerden, naerdien dit ons treurtafereel
rycker stof en luister byzet... »)
Aldus Vondel in zijn Berecht. Die Godtgeleerden zeggen
dan ook gemeenlijk (i) dat juist in die bekendmaking aan
de engelen de beproeving hunner getrouwheid bestond,
vermits hun daarmede opgelegd werd de Godheid in die
lagere menschelijke natuur te erkennen en te aanbidden.
De zonde der engelen was dus eerst en vooral een zonde
van hoogmoed, daar zij zouden geweigerd hebben als hun
Heer en Hoofd het vleeschgeworden Woord te huldigen.
« Non serviam » klonk hun antwoord op 't gebod :

Dat alle d'Enelen hem passen aen te bidden.

226

Deze TWEEDE SUARESIAANSCHE MEENING is de volstrekt
noodwendige grondslag der DERDE MEENING.

Voormelde verklaringen zijn evenwel nog niet toereikend om hoogmoed en nijd in Vondel's hoofdpersoon te
begrijpen. Laat ons andermaal Suarez' lijvige boekdeelen
openslaan.
Hoe heeft Lucifer, volgens den grooten geleerde,
terzelfdertijd door hoogmoed God willen gelijk zijn en zich
aan nijd plichtig gemaakt?
Zooeven zag de lezer, hoe volgens Suarez' TWEEDE
MEENING, de veropenbaring van Gods menschworden een
beproeving voor de engelen werd. Wat zal een hoog- verheven geest, die in staat was door trots en afgunst te falen,
wat zal hij gevoeld hebben bij zulk een aankondiging waardoor een Godmensch ja, maar toch een mensch, als aanbid
als hoofd der engelen en wellicht als bron van-dingswar,
hun bovennatuurlijk leven voorgesteld werd? Suarez antwoordt : « Luciferurn invidisse homini Christo unionem

(i) Redenen voor en tegen bij SUAREZ, de Ang., L. V. c. 6,
a n. 5. — Zie BAUMGARTNER, Joost van den Vondel, XI (blz. 213
vlg. der duitsche uitgaaf).
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hypostaticam (i). « Waarom, zoo heeft hij gedacht, werd
die oneindige waardigheid der vereeniging in persoon met
God, niet eer aan de natuur der engelen geschonken? Waarom
ben ik niet aldus aan God gelijk en boven alle schepselen
verheven? Ik wou die waardigheid voor mij zelven. »
Om deze zijn (DERDE) MEENING te staven, beroept zich
Suarez op vroegere theologen en op eenige kerkvaders. En
werkelijk is deze opvatting zeer aannemelijk, is men eenmaal
de vorige suaresiaansche meeningen toegetreden; zeer wijd strekkend daarbij en grootsch, daar zij de geheele wereldgeschiedenis, van de beproeving der engelen tot het laatste
oordeel toe, samenvat in de eene gedachte van den kamp
tusschen den Godmensch en zijn aartsvijand Lucifer-Satan,
aldus homicida ab initio (Joann. viii, a4) in den ruimsten zin.

Nu blijft de vraag toch : heeft Vondel die DERDE MEE
in zijn treurspel verwerkt? Uitdrukkelijk wordt zij niet-NIG
vermeld in het Berecht, zij is echter genoegzaam aangewezen
in dien « naeryver » om het « menschworden des Woords ».
Insgelijks in de woorden van den « Inhoud » :
a (het menschworden) waer door het Engelsdom voorbygegaen, de waerachtige menschelycke natuur, met de Godtheit
vereenight, een gelycke maght en Majesteit te verwachten
stoat: waerom de hoovaerdige en nydige Geest, poogende zich
zelven Gode gelyck te stellen, en den mensch buiten den homel
te houden.... ».

Dat is de wetsteen om dees heirbyl op te scherpen! í56r
schreeuwt Lucifer zelf in een uitval van rechtzinnigheid.
En dit gevoelen wordt door Rafael gebrandmerkt als afgunst
en nijd. Reeds vroeger (vs. 468, 513 vlg., 523 vlg.) had Lucifer beweerd dat de Godheid beter zich verbonden had met
de natuur der geesten. Vs.574 gebruikt hij een messianischen
tekst
...d'aertkloot blyft myr. steun en voetschabel,

(r) De Aug., L. VII, C. i5, n. 24; zie C. '3; — CORN. A LAP.
in Apoc. XII, 4. Zeer zaakrijk daarover SCHEEBEN, op. cit.
blz. 581-3.
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nadat hij gezworen had
Te heffen (zijnen) stoel in aller heemlen trans... ;
wat wel denzelfden wensch uitdrukt als :
En wacht u, boven ons, een hooger maght te kennen.

1549

Andere bewijzen worden beter hieronder aangehaald,
bv. 4 1 9 , 44 3, 499, 6oi, 1209, 1422, 14.42, 1542 vlg., 1587-8,
1697-9, 1962, 2017 en jbassim.
« Lucifer's zonde, zal men wellicht hiertegen inbrengen,
wordt eenvoudig als Staatzucht gekenmerkt, b.v. in den Rei zang na het 3e bedrijf. n Deze opwerping echter houdt geen
steek. Er kan immers geen spraak zijn van het bekomen eener
heerschappij over de engelen, vermits Lucifer reeds de Stedehouder Gods is, doch slechts van het behouden dezer alleen
ook tegenover den Godmensch die Staatzucht duldt-herscapij
geen anderen heerscher over al de schepselen :
:

Geen majesteit braveer' met scepter, nochte kroon
Ten zy ik haer beleene uit mynen hoogen troon.

1546

Vgl. 1587-8. Ja, die Staatzucht omdat zij wenscht (op de
uitgelegde wijze) met God gelijk te zijn, steekt God zelf
naar zijn kroon (1962 en 1986).
Een gewichtiger tegenbedenking luidt als volgt.Op menige plaats schijnt Lucifer en de andere engelen slechts
afgunstig te zijn — en nog op tamelijk onbepaalde wijze —
van de bevoordeelde plaats, die voor het menschdom in 't
algemeen weggelegd is; m.a.w., de nijdigaards onderscheiden niet altijd zeer net wat aan den Godmensch alleen, en
wat aan het menschdom beschoren is. Zelfs staat er Adam,
het meischdom, de mensch, de menschen (i), waar men, volgens de
DERDE MEENING, Godmensch zou verwachten. Doch Adam
verpersoonlijkt niet zelden het measclidom, en dergelijke uit
als deze laatste zijn een collectivum dat inderdaad-drukinge
op den Godmensch uitkomt (2). En het gebruik van dit verza(i) B. v. 371, 390, 459, Soi, 513-4. 597,

855, 1201, 1209, I219,

enz.
(2) Zooals uitdrukkelijk vs 893, IOIS, 1444, enz. — De lezer
gelieve niet te vergeten dat Vondel's engelen nijdig zijn ook om
1224, 1442, 1520- 1 , 1553,
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meiwoord is lichtte wettigen,daar de Menschwording een verheerlijking is voor al de menschen, voor het geheele menschdom.
Daarenboven dat Lucifer in 't eerst zijn persoonlijken
nijd tegen den Godmensch niet al te onbeschaamd laat aan
den dag komen, voornamelijk wanneer hij met Gabriel, en
niet met gewonnen aanhangers omgaat ; dat verleiders als
Belzebub, Apollion en Belial liever tegen Adam uitvaren
dan met name tegen den Godmensch; dat de misnoegde geesten, in hun eerste klachten, doorgaans gemeenplaatsen
uitkramen over het behouden van hun « socialen stand », —
dit alles ligt in den aard der zaken, en laat zich opperbest
overeenbrengen met de betrekkelijke duisterheid der openbaring door Gabriel in het Ie bedrijf gedaan, en niet veel
klaarder in het 2e bedrijf in zijn onderhoud met Lucifer toegelicht (i). Echt psychologisch! Maar deze aanvankelijk
mindere klaarheid in de onbeschofte uiting der gevoelens,
vergt inspanning van alwie tot het laatste vers wil verstaan.
Een gewichtige gevolgtrekking : daar alles theologisch en
zielkundig kan uitgelegd worden, vallen sommige beweegredenen voor de « allegorie » in Lucifer in duigen : niet om de
allegorie heeft Vondel zekere trekken in zijn stuk ingevoerd.
Ondertusschen staat het vast dat al de booze engelen de
verheerlijking van het menschdom door de Menschwording
benijden, al wenschen zij niet, elk voor zich zelven, deze
unio hypostatica : « deze Menschwording, klinkt het herhaaldelijk, is een miskenning onzer eerstgeboorte. »
Dat Godt zyn wezen wil met Adams wezen strengelen! 915
...Daar hoort ghy kort en klaer den gront van hun verdriet.
Vgl. g65, 1241
Och, smachten de Luciferisten,
Och Engelsdom, wou God zich paren met uw wezen!894
Daar nu de oproerigen die vereeniging met de Godheid
voor het « Engelsdom » wenschen, wordt het al aannemede bovennatuurlijke bestemming aller menschen, waartoe zelfs
zij medehelpen moeten als Engelen Bewaarders. Zie boven.
De verschillige grieven der engelen worden in hun klachten
vaak dooreengeslingerd.
(i) Let reeds in het Berecht op het woord eenighzins; 218
menschdom, 230 's mersclien; 488, 519, enz.

OP VONDEL'S LUCIFER

47

lijker dat zij Lucifer, op het einde van het 3e bedrijf,goddelijke hulde bewijzen. Hij schijnt hun inderdaad de voorstander der engelennatuur: zijn eer is de hunne (1218,1240). En
het ligt voortaan voor de hand hoe Lucifer's gevoelens voor
hen een aanleiding worden tot val (i), hoe zij hem metterdaad
willen ondersteunen (1204 vlg.).
Hoe die wensch naar persoonlijke vereeniging met God
niet ondenkbaar is in een reeds bestaand wezen, in een
engelenverstand, legt Suarez uit in De ang. L.VII, C. 6, 7,
en voornamelijk in C. z3, n. 2 en io. In het treurspel blijft
het toch niet bij een onwerkdadigen wensch: Lucife.z en de
zijnen, hoe zij ook in den aanvang hun poging voor zich
zelven en voor anderen verbloemen, willen gewa^enderliand
God dwingen die vereeniging in persoon aan een engelennatuur te schenken, of althans beletten (lat die eer aan het
menschelijk geslacht te beurt valle. (De zonde wordt eerst in
den strijd als volkomen bedreven aanzien : zoo althans denkt
er Rafaël over in het 4e bedrijf.)
Dat zal ik keeren, is het anders in myn maght.

4io

Het lust me met gewelt dien zetel te bestormen...

6or

Wij zweeren u...
Te zetten op den troon aen Adam toegeleit...
Helpt den Hemel voor Adam nu sluiten
En zyn bloet.

1209
1282

Ghy draeght alree de kroon des hemels op uw kruin. 1422
,Den Stedehouder, die de kroon
Der kroonen op zyn hoofd wil zetten
Om neffens u, en boven al
Te triomfeeren....

1697

Zoo moet het gaen, die Godt, en zynen stoel bestormt. 2017
1) SUAREZ, De An,. L. VII, C. i8, n. 13-4, 16 : « peccasse
ceteros angelos appetendo unionem hypostaticam alicui naturae
sui generis, i. e. angelicas, et ad hoc suasione Luciferi inductos
fuisse. — Solus Lucifer unionem sibi appetiit; alii Vero Lucifero.
quem ut principera et veluti caput totius angelici ordinis suspiciebant, ejusque exaltationem, tamquam, uniuscujusque propriam
et in singulorum dignitatem redundantem, appetebant.
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Hier eerst varen wij met volle zeilen op de golven van
Vondel's titanische verdichtingen: immers in de H. Schrift
is er niet een voorbereide strijd tegen God gemeend, maar eer
een straf, gewapenderhand na de zonde der engelen door
Michael uitgevoerd (Apoc. xII, 7), waartegen dan ook Lucifer zich met geweld poogde te verweren. De zonde der
engelen was oogenschijnlijk een kortstondige, louter geestelijke, een gedachte en wilsuiting elkander meegedeeld.
Die voorbedachte veldtocht integendeel, evenals de langdurige
beraadslagingen die voorafgaan, strooken minder goed met
de engelennatuur, en behooren tot de Vondeliaansche
voorstelling. Overigens Vondel's engelen voeren de wapens
reeds vóór hun opstand.

Tot nu toe was er uitsluitend spraak van de openbaring
der Menschwording: noch goede noch kwade engelen kennen
den Godmensch als Verlosser. Deze tweede openbaring geschiedt slechts na Adam's zonde (vs. 2138, vgl. 2174. vlg.).
De theologanten hebben hier niets tegen.
Naar's dichters opvatting is de gewapende opstand maar
een middel geweest om deverheerlijking van den mensch,d.i.
de verheffing van het menschdom tot de bovennatuurlijke orde
en de Menschwording zelve,te beletten. Zoodra Lucifer op
dien weg niet terecht komt,ziet hij naar een ander middel uit:
den val van Adam (2037 vlg.). Wanneer deze zich aan de
verboden vrucht vergrepen heeft, ontdekt de Godheid dat de
Godmensch ook Verlosser zijn zal van het gevallen menschdom.
Verre dus dat Adam's bekoring door Lucifer de Menschwording verhindert, levert zij integendeel, daardoor dat zij
aanleiding geeft tot een Verlossing, een reden meer tot de
Menschwording zelve : 't is de Godmensch zelf die het geknakte menschdom tot de bovennatuurlijke orden terugvoert. Voor goed verijdeld is nu het plan van den helschen
dwingeland : want door de Verlossing blijft geen mensch
meer verstoken van de bovennatuurlijke gaven, tenzij uit
eigen wil en persoonlijke schuld (I).
.

(i) Zoo is de ontknooping van het treurspel eerst volledig
met de belofte van een Verlosser. En Witsen-Geysbeek slaat den
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Hoe omvangrijk toch Vondel's onderwerp! Geniale opvatting, waar al het belan^zaekkende van 's menschen lot, en
« al het tragische der zondegeschiedenis als in een brandpunt vereenigd zijn n. Aldus Baumgartner in zijn Joost van
den Vondel (blz. 23o der duitsche uitg.).

Meermalen reeds heeft zich de gelegenheid voorgedaan
de theologische cbcpi/3eta van den dichter te bewonderen.
Daartoe dient nog wat volgt.
I. De leering over GOD, voornamelijk in den Iep Rei zang, werd reeds door vele critici gewaardeerd. Wij merken
liever op hoe de bijbelsche gedachte : God is licht, de Godmensch is licht uit licht, met steeds nieuwen glans fonkelt
(216, 220, 291, 328-9, 35 7, 4 0 9, 4 1 4 , 474, 5,3, 733, 74 1 , 774

enz. Vlg. o. a. Is. Lx, I9-2o; i Joann. I, 5; Apoc. xxl, 23).
2. De verdeeling der ENGELEN in 9 koren (241 vlg.) komt,
althans hoofdzakelijk, overeen met de gewone leer der theologen sedert Pseudo-Dionysius. Waar Vondel aan zekere
engelen de « gestarnten en ronde hemelklooten a laat draaien,
kan hij zich beroepen op talrijke oudere schrijvers.
De voorstelling der engelen kon niet anders dan anthropomorphisch zijn, ook wat hun driften betreft; dat zij nochtans soms al te stoffelijke, zinnelijke neigingen hebben,
werd reeds boven toegegeven. Insgelijks is de gedaanteverwisseling van Lucifer (1941 vlg.) en van de andere ver
geesten (1973-7) afkeurenswaardig, voornamelijk-doem
indien men vs. 1951-8 geheel en al letterlijk moet verstaan,
waaraan men toch twijfelen kan. Middeleeuwsche afbeeldingen zijn hiervoor geen voldoende verontschuldiging.
Doch, afgezien van deze vlekken, tracht Vondel de on-

bal mis waar hij het laatste tooneel een onnutten staart noemt.
Nu blijft de vraag toch : mocht de dichter zulk een veelomvattend
onderwerp in één treurspel besluiten? Ware hier een trilogie niet
de echte manier geweest? Inderdaad, volgens den aanleg van
het stuk gelijk wij het nu lezen, schijnt de kern der handeling
wel gelegen in den strijd : het laatste tooneel staat er slechts
opdat geheel de zondegeschiedenis te berde kome.
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stoffelijke natuur der engelen zoo etherisch mogelijk af te
malen (i). Alzoo, in den strijd, geen woord van wonden en
bloedvergieten. — Daarover meer in mijn uitgaaf, I Aanhangsel, §§ II en IV (Gent 19o2).
Op een paar plaatsen (io86, 1326) schijnt de kennis der
goede engelen van den Rei niet volmaakt genoeg voor
geesten; men kan nochtans een bevredigende uitlegging
dezer verzen geven.
Wat de godgeleerdheid oordeelt over een voorbereiden
hemeltocht, over den tijd waarin het stuk speelt, werd reeds
boven aangestipt.
3. Volgens de algemeene leering leefden de engelen in
den hemel zonder nochtans God van aanschijn tot aanschijn
te aanschouwen; daar ook hebben zij GEZONDIGD. De voorstelling met hoven, Paleizen, transen, enz. moest de dichter in
zijn verbeelding scheppen.
Dat de engelen onder malkander gedachten wisselen,
dat de booze geesten tot val gebracht werden door een voornamen, ja door den voornaamsten misschien onder hen, dat
zij allen te zamen zondigden, dat er afvielen uit alle koren
(i4io vlg.), dat de getrouwen toch veel talrijker bleven
dan de opstandelingen : ziedaar zooveel meeningen door
Vondel aangenomen, welke de theologen gereedelijk zullen
onderteekenen.
4. Bewonderenswaardig is doorgaans de juiste beschrijving van den STAAT ONZER EERSTE OUDERS,vóór en na de zonde
(105-125, 207 vlg., 2o52-2o61, 2128 vlg.) (2) te meer daar Vondel leefde in een tijd waar over de erfzonde veel geschreven
en gewreven werd. Dit alleen zou kunnen bewijzen dat de
dichter zijn inlichtingen uit echt katholieke bronnen geput
heeft. Waar er vs. 2049 verondersteld wordt dat ook indien
Adam zondigt zonder dat er een Verlosser komen zal, een
« kleen getal » menschen toch tot het bovennatuurlijk geluk
kan geraken, liever dan op een verstrooidheid van Vondel
(x) Dit had men te Utrecht, in 1904, nog meer moeten in
acht nemen, al was het maar voor de kostumeering. Daarom,
hoe verdienstelijk dan ook in menig opzicht, voldeed deze
opvoering van Lucifer onzen godsdienstzin niet.
(2) Vgl. Vondel's Berecht voor Adam in ballingschap.
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te denken, schuive men die onnauwkeurigheid op de drift
en de zeer begrijpelijke onkunde van Lucifer; overigens deze
spreekt zich zelven tegen in vs. 2067.
5. Een deel der STRAF van Adam en Eva, de verbanning uit het aardsch paradijs,gaat uit van Michael (2146) : in
de H. Schrift (Gen. in, 23 -4) is het God zelf die dit vonnis
velt en uitvoert. Ook de ankerkering der duivelen in de hel
geschiedt op bevel van Michael (216o vlg.).
Dat de helsche geesten heerschers zijn over de heiden
wereld en invloed uitoefenen op het afgodendom (2063-sche
vlg.) is een gedachte die vaak bij de kerkelijke schrijvers
voorkomt, en dan ook in zekeren zin moet aangenomen
worden. Vlg. Deut. xxxII, 17 ; Ps. xcv, 5; I Cor. x, 20.
Met een woord, in bijzaken, voornamelijk waar de inkleeding van het treurspel het vereischt, wijkt Vondel niet
zelden af van de meest gewone leer. Bijzaken toch ziet men
door de vingers bij een dichter : men weet wel dat hij het
niet zoo meent. Doch in de hoofdlijnen zijn Vondel's verzen
doorvoed van de echte leering (i); zij maken op godsdienstige
gemoederen een weldadigen indruk, een heel anderen dan
b.v. De Ondergang der eerste Wareld, waar de kern zelf uit
veronderstellingen spruit,waar een godgeleerde niet om kan.
Poëzie op stootende verdichtingen tierend is niet ten volle
genietbaar, zoowel als — men vergete het toch niet! —
poëzie uit valschheid opwassend geen poëzie meer is.

Och, hadden altijd onze dichters den Meester nagevolgd ook in zijn benuttiging der I-LSchrift.Onze letterkunde
zou dan aan zooveel smakelijke lettervruchten rijker zijn.
Hier vooral is Vondel nauwgezet. ja angstvallig : hij wacht
zich wel een tekst in een verdraaiden zin aan te wenden.
(i) Op Lucifer kan toegepast worden wat

BAUMGARTNER

(op. cit. blz. 263) zegt van Vondel's leerdichten : « Er zeigt sich

da als einen eminent theologischen Dichter, vielleicht nachst
Dante and Calderon als einen der grössten, welche das katholische Dogma verherrlicht naben.» Hoe steken hiertegen de
dolle opwerpingen der Predikanten af die het stuk valsch,
afgodisch, heiligschennend vonden i
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't Spreekt vanzelf dat hij de gewone uitlegging der schriftuurverklaarders uit zijn tijd volgt, en aldus op ettelijke plaatsen
een tekst gebruikt in een zin die nu zelf bij de strengsten
geen bijval meer geniet. Alzoo b.v. in het adduxit van Gen.
II, 9 moet men niet een « ommegang van hondertduizent
dieren » (85), d.i. een optocht voorbij Adam, een « processie»
zien (I). In Hebr. I, 6 et cum iterum introducit primogenituur...
is er spraak van het laatste oordeel ; in vs. 226 duidt die tekst
op het oogenblik der Menschwording.
Daarbij om zijn spel zoo hemelsch mogelijk te maken
heeft Vondel uit de Schriftuur zooveel geput als hij maar
kon. Eerstens wat de keus der personen aangaat, noemt de
dichter al de goede engelen die in de kanonieke boeken
vermeld zijn, en wel met hun karakter en gepaste bezigheid.
Schieten die namen te kort, dan gaat hij uit het q.e Boek van
Esdras zijn Uriel halen, of geeft aan sommige geesten menschennamen uit de H. Schrift, als Ozias, Azarias (2155,
2163), die volgens de woordafleiding op engelen toepasselijk
zijn. Azarias overigens is Rafaël's naam in het boek van
Tobias. Maceda (2165) is in de Schriftuur een plaatsnaam,
doch zijn beteekenis incendium maakt hem geschikt voor den
engel die « den zwavelpoel onsteekt in 't middelpunt der
aerde ». — Namen voor den duivel had Vondel bij de vleet
in de heilige Boeken. AJ'ollion, Belial, Belzebub worden onderscheidene engelenpersonen. Satan, Azazel (Lev. xvi, Io,
hebr.) en Asmodeus (Tob. III, 8) konden wegblijven.
Verder zijn geheele verzenbrokken slechts aaneenschakelingen van teksten, b v. 221 -31. Wat al meesterlijke aanwendingen konden hier aangehaald worden (2)? Ja, men zou
kunnen staande houden dat er niet één belangrijke tekst
over de engelen bestaat dien Vondel niet verwerkt heeft.
Deze zucht om uit de H. Schrift den « honig te zuigen »
heeft zelf den dichter wel eens een part gespeeld ! Vs.
(i) Het woord ommegang moet zóó verstaan worden, alhoewel
het elders bij Vondel ook in de beteekenis van gezellig verkeer
voorkomt. Vondel immers verstond zóó, met zijn tijdgenooten,
de plaats uit de Genesis.
(2) B. v. 220: Hebr. I, 3; 3oi vlg. : Is. VI, Apoc. IV, 8, enz.
Zie de aanteekeningen in mijn uitgaaf.
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1491-3 schijnt Rafael reeds de visio beatifica te genieten, d. i.
Gods aanschijn te aanschouwen, want de aangewende teksten

hebben duidelijk dezen zin. Quandoque bonus...
Eindelijk in eenige uitdrukkingen die bij 't eerste aanzien vreemd voorkomen, erkent men bij nader onderzoek
den invloed der gewijde Boeken. Zoo Almogendheden 5;

roest 121; goden 257, 588, 1159 ; Adams lenden 420; hemelsch
heir 972, voor de sterren ; Sterken 2138. Waar (1381) leviathans
overdrachtelijk de booze engelen beduidt, dacht wellicht
Vondel op Is. xxvii, I.
Reeds veel te lang zetten wij het geduld van den lezer
op de proef! Doch waarom ook is Vondel zoo zaakrijk, dat
wanneer men aan 't ontleden gaat, er geen einde aan komt!
J. SALSMANS, S. J.

I
AVONDLANDSCHAP

Vol droomen rijst een rij van zilvere wilgen
Die ginder in de dumstering wegdoezelen.
De groote zonne zoent ze nog heel zoet,
De moede wind streelt labberend nog hun haar,
Dat op en neder wuift en heimelijk roert
In wonder spel van bonte licht en wriemeling.
En tusschen-door de stammen ligt te rusten
In sluimerende vree het mooie landschap :
Daar rechts is 't gouden meer aan 't blikkerflitsen
Vol schilfers, schuivend uit de roode zon;
En verder in de schaduw van de boomen
Heft't diepe meer, met heimelijk bevend schromen,
In groene handen op zijn donkere borst
De blanke bloemen van zijn maagdelijkheid,
Zóó ligt daar sedert eeuwen de «oude Schelde
En streelt den voet van 't Marnixen- kasteel,
Dat midden van de bruine beukeboomen
Daar statig stil-staat in gedaagde grijsheid,
Terwijl zijn rondgepinde hoeketorens,
Als stoere wachters uit voorbijen tijd,
Te kijken staan met groote donkere oogen
naar al die middeleeuwsche heerlijkheid.
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III

STILLE WENSCH
Nu wou ik rusten van dit strakke strijden
En van dit pijnen om geluk en eer;
Mijn g'lijke levensdagen laten glijden
Aan groene boorden van een sluimerend meer;
Me planten daar een hutjen en een weer
Tot schutting van mijn innig ziel -verblijden
In stilte en in te-vrede-zijn; niet meer
Naar 't schuiven luisteren van de gaande tijden
En kijken naar het zwanenpaar, dat kuisch
Op 't water sliert, en door mijn zanggeruisch
Tril-beven doen 't geblaart van blanke abeelen;
Met bieënlippen nippen aan 't genot
Dat — blozend bloeisel — me uit 't gemoed opbot :
En iemand hebben om 't genot te deelen....
LEO VAN PUYVELDE.

II
DIEN AVOND

O dat genot, dien avond aan den Scheldezoom...
Het rietgeritsel ruischte een lied ter avondruste,
Een lied, dat 't water zong in sluimer-vroom gedroom
En al mijn vroeger weelde en wee in slape suste.
En uit het gloeiend zonlicht speerste roode goud
Dat neerdroop in de bladerkruinen van de boomen.
De zon zinkt wijkend weg daar achter 't wemelhout,
En onder aan 't geblaarte beven schemer-zoomen.
De moede dag zoent zacht nog al de bloemen dicht
En glijdt nu over 't water en de wijde landen
En sleept oneindig uit in 't kwijnend verre licht,
In 't kwijnend licht dat weifelt aan de hemelranden.
In 't mystisch mengelspel van klaarte en duisternis
Is de avond zacht gekomen, is de avond neer gekomen.
Wat dicht is schijnt nu ver... En uit het rilde lisch
Zijn komen opdoomen walmen wierook van blanke
[droomen.
Ver in de beemden weemlen beelden van bleeke kleur,
Zachtvloeiende melodieën in mijn ooren vlieten
En zoel bedwelmd door al dien zomerbloeisel -geur
Zwijmt zwijgend mijne ziel in zaligend genieten.
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V. GEBROEDERS

(i)

Vroeg groot, vroeg dood;
vroeg vet, vroeg iu de kuibe.
G. Gezelle, Duikalrn.
Der was iets gebeurd op 't hof.
Van mond te monde ging de mare, met blijdschap
aanhoord en met voldoeninge overgemaakt, het langverwachte en welkomen nieuws van de blijde verlossing, de
groote geboorte.
Vijftiene! 't Was zonder einde geweest om ze effenaan
al spertelen in 't leven op te nemen en in de mijne (2) te
leggen.
Wat een schoone worp! wat een genot om dat nu staan
aan te zien! Middenin het innigwarme van het dampe stalverblijf, snuivend den sterken geur die stoorde uit haar eigen
lijf en uit de stalmest onder haar,lag de eenlijke zwijnezeuge,
in haren vochtigen polk, te jagen van de weïligheid, te
snorken van genot en voldaanheid in het weten en aanschouwen van den overvloedigen uitbloei harer milde
vruchtbaarheid.
Voorzichtig genoeg, en met een onbewust moederlijke
bezorgdheid om geen eentje te smachten, had ze haar al
tasten behagelijk neergevlijd en gestrekt, ten dienste en tot
voedinge van haar gulzige kroost.
(r) I tot IV verschenen in Biekorf, uitgev. L. De Planeke.
St-Clarastrastr., Brugge.
(2) Mijne : breede platte mande of korf waar de viggentjes

bij hunne geboorte worden opgenomen.
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Neeringe had ze nu, en in grobbelende vlijt nutten de
de viggentjes, in stage verorbering, tot dat elk zijn bekomste
kreeg, en 't ruischte en 't robbelde om end'om de rustende
zeuge van 't gerep van vijftien keers vier gespleten zwijnenschoentjes, over de mestlage, binnen de omheining van de
stalwanden.
Vijftien viggentjes, zwijnelijvetjes in 't kleene; melkwitte velletjes, los gespannen, met teere rimpeltjes over een
week geraamte krakeling, met overschot en rekbaarheid om
uit te zetten over toekomstigen groei en aanvullinge, tot ze
bedijgen zouden tot bergen zwijnevleesch.Vijftien verkentjes
met elk zijn eigen bevallige wroete, met elk zijn paar nuchtere kijkers, elk zijn eigen twee klutsende oorlappen en een
lang uithangend wormsteertje, dat volgde al slingeren al
waar ze liepen.
Nog in 't ongerief van krachten, begaven hun lamme
pootjes in den loop, en ze zwemelden, de eerste dagen, over
end' weer lijk dronken lammelingskes, bevende en daverende
in die nieuwe lucht.
Zoolange de dag leed, lagen ze, onder een aanhoudend
geronk van korte snorktuitjes, hun eigen wellustiglijk te
kloesteren, dichte bijeen in de warmte die dampte uit moe
lijf, en bij 't minste geruchte renden ze, in doelloos-ders
dwaze doening om het hok, en stuwden dan al bijeen,
schuw en schuchter in een zelfden hoek; bij elke beweging
teekende al het spel van hunne krabebeentjes door hun
vellen overtreksel.
's Avonds vonden ze dan weer elk zijn eigen plekske
bij moeder, in rustelooze roeringe eerst, om 't paaien van
hunnen honger, dan gaandeweg verstillend, tegeneengeklast,
nog in nuttend gebaar, en op eene dubbele reke; hun
buikske was vol, hun hertje verlangde naar ruste, en ze
ze sliepen allegare in, de gelukkige zorgzame moeder, wie
ademtocht hare vijftien rustende-gendmtrok
kleintjes hunne ronde puiloogskes toe.
Eentje was er ten optelle, maar 't vereenlingde wepele
dutske zou met de panne gekweekt, en, naar oude geplogenheid aan den armen besteed worden om 't welzijn van de
bende.
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De veertien andere werden hun koddeke met olie gewreven tegen 't afvallen; 't viel toch af bij enkelen en liet
op 't vergaar van de hespen eenen korten tuit staan wikkelen tot bedied van kwalijk of wel gezind zijn. Bij 't
meerendeel rolde 't op tot eene schroefkrulle, lijk nen kor
bleef daar niets anders meer als de mate slaan-ketr,n
van iederen stap.
Zoo groeiden ze op, dag aan dag, onder moeders wakende ooge, totdat ze door 't verloop van den tijd, van viggentjens werden tot loopeitjes en van loopertjes tot bevallige
schoudertjes.
Dagelijks werden hunne bakken meermaals volgegoten
met eene zure roggemeelpap of andere smakelijke kloerie
van doomende eerdappels en geweekte brokkelinge ; daar
plonsden ze dan elk zijnen gulzigen snoet in, en zijn voor
moeder tord gezapig achteruit, en ze aten en sinek--poten;
ten en vischten achter de beste brokken, dat 't zwobbelde
in den bak; het leekte van hunne wroete en ze maalden 't
eenbaarlijk met zooveel deugd naar binnen, onder veel gegrol en getier in broederlijke vijandigheid om eerst en meest,
tend de bakken leeg en drooge stonden, met de boorden
afgelekt.
Ze'n hadden nu anders niets meer te doen als dat te liggen afteeren en in dagenlange rusten wachten naar nieuw.
Buiten hing de zonne al hoog over de landen, en 't
waren lange schoone dagen vol warmte en zonnegoud.
Het hof zat gehurkt met rondom hem den roes van
zijne neerstige bedrijvigheid, diepe in de milde schaduw
van eenen noorschen boomgaard. Menig stonden daar de
boomen in 't gelid op schuinsche reken : knoestige oude
fruitboomboombonken, wringend alhier, aldaar hun lijf uit
de lijne, volgens 't willekeurig spel van hunnen tragen groei.
Omneere aan hunnen voet, wies in hun lavende lommer,
met stage gedurigheid het malsche gers, donkergroen en
vei,en daarboven ontwekte'tjaargetij een kakelbonte strooisel
van goudgeluw en zilverwitten meibloesem. Boven weefde
het lichtende zonnevier eenen zwaren overvloed, eene rijke
belofte van spierwit en roozerood boomgebloei over de
schaarsgewekte looverbotten. Om end' in dit uitgestrekte
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bloemengeweld ruischte en ronkte 't van de welgezinde
buitende bieën; tusschenin viel 't zonnegoud door, en
maalde gulden vlaken op het donker gerstapijt.
Lust, leven en groeizaamheid stoorden in de bereukwerkte lucht, en braken allenthenen binnen door de gerren
van het verkenskot.
't Was de gunstige goede tijd! De grendels ronkten, de
deure kreesch open, en al in eene schommelinge stoeiden
de levenszotte,drieste zwijnebroertjes, al over den slijkbocht,
stuikend en stootend, en vechtend om voren, de gaten uit, in
die zee van wijde lucht en wonnig leven, in den boomgaard.
Och 't was al zoo lange dat ze verlangden en dat de
stal hun te nauwe werd. En nu draafden ze, op een lompen
zwijnendraf, lang van balg en kort van pooten, door 't
lange bloeiende gers dat hun kittelde aan den schommelenden balg. De zonne streelde hunne lanken, de koelte verkwikte ze en de nieuwe lentelucht joeg hun 't jonge bloed
op. Ze robbelden altijd maar voort, snuivend en snorrend,
razend van levensdolheid, rond de boomen, rond malkaar,
dat hun lutsende oorlappen kletsten tegen hunnen kop.
Rijden deden ze, zonder weten waar naartoe, rechte en
scheef, met korte kromme zijdsprongen, tot ze bij malkaar
gerochten. En dan stonden ze stille en dwaas te kijken en
te horken naar niets, snuivende de lucht op, drumden tegen
malkander en sloegen van zijden weg met hunnen kop tegen
elkanders hespen dat er puperroode striemen kwamen van
onder 't vel te staan, en dan weerom weg elk al zijnen kant,
opgesnakt door de rijzende zotheid, totdatze tendengestormd,
van louter vermoeienis stille vielen en aan 't weeën gingen.
Wie hadde 't ooit kunnen bevroên dat er zoo'n dolle
leute over de wereld was!
Moeder gerocht al stillekens vergeten, ze ging zij haren
gezapigen gang al gers eten en 'n gebaarde niet meer dat zij
nog iemand kende. Elk had zijn eigen weister en doolde
vrij en los tusschen de kneeuwelende kalvers, de rekhalzende
waggelende ganzen, de kromme boomen door het lange gers.
Buiten den boomgaard lag de opene meersch te schoeperen in de bakelende zonne; 't gebeurde al dat er van de
tjoetens aldaar verdoolden, en hun teer velletje beet gaven
aan de heete zonnepriemen, die boenden ,hun vel dat ze
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werden te bleuzen van den brand onder hunne witte haarborstels. Maar tenden den boomgaard bij de balie, lag de
zompige poel te slapen in zijn onberoerd stille waterwied,
op een bedde van gistende goor. En als 't noene werd en ze
't al te nijpend heet voelden boomen uit de lucht, trappelden ze daar naartoe en daarin, om hunne lamlendigheid en
de hitte te blusschen.
Met de voorpooten eerst en dan verder en nog verder,
en 't rilde door hun warme vleesch van den koelenden deugd
die 't deed, het nessche goor te voelen opgaan langs hun geschoeperde schinkels, en ze lieten hen maar gaan en verzinken
en wegdompelen in dit koude bad van zwarten goorpap
en daar lagen ze, met enkel hun smoel en oogen nog uit,
in hun zachte slijkbedde, te grollen van de wellust en
oogskes te trekken naar het gloeiende zonnepateel.
't En kon hun nu alles maar weinig meer schelen, of
't buiten laaide en spookte van den zonnegloed, zij lagen en
bleven liggen totdat ze die weelde ook moe werden en goeste
kregen naar wat anders. Weer dus naar boven geschraveld
al sleeren en verdompelen in den plits- plets, maar ze ge
toch op 't drooge, met om hun lijf eene vette lage-rochten
blinkende zwarte slijk, die ze lieten bakken in de zonne tot
't er afviel in brokkelende korsten.
Toet! Toet! Toet! Toet!... klonk het van verre door
de gonzende stilte van den zonnedag — Toet ! toet ! toet!
toet! en daar ging op het welbekende ruttelen van het ijzeren
hangsel aan den ketel met hunnen kost. Uit alle kanten en
hoeken troppelden de broertjes weer te gare op een haastig
beslommerd loopke naar den etebak, waar de versche vul
werd in uitgestort, en ze gingen met nieuwen moed-linge
aan 't binnenspelen.
Zoo sleten ze, dag uit dag in, al de dagen die God verleende, hun onbekommerd heerenleventje, en of dat nu
eeuwig zoo duren moest en nooit geen einde meer nemen,
dat kon wel, maar daarop te peizen bleef buiten hun hersenkot en z'n telden zij maar éénen dag met 'ne keer.
En toch kwam het af, noodlottig en onweerbaar, hun
eerste leed.
Ze hadden al, van dagen her, in hunne wroetschijve
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een jeuken voelen ontstaan en eene vernielende kracht, die
ze niet en dachten te weerstaan of te bedwingen; integendeel, als 't opkwam wrongen ze hunne wroete in den grond,
en reden lange gaten en geheele gersfakken uit, en als de
zachte eerde hun geen genoeg weerstand meer en bood,
gingen ze de steenen te keere. Baksteenen dolven ze uit den
dam, bij geheele reken, en als 't kwaad uitgericht was, lieten
de steenen noesch en dweersch verstrooid bij de werke lig
getuigen van hun kwaad gedoe. Staken haalden ze-gento
uit den grond, ze groeven leelijke putten, en 't hof rond
schreeuwden de teekens van hunne vernielende verwoestinge
— 't En zou niet blijven duren.
Op 'nen koelen morgen kwam er, daar ze nog allen in
den bocht te wachten zaten om uit te breken, een man, en hij
miek jacht op hen, den eenen na den anderen. Ze schormden en snorden en liepen 't kot in en 't kot weer uit, met
veel schampschoten tegen berdels en metserij, en schuilden
ten lange laatste, al met de schuwe koppen bijeen, in den
hoek, geen een meer die nog dorst uitkijken. Een voor een
werden ze, lijk jongens van kwaad bedrijf, uit een hoek gesleurd bij hunne oorvendels. Ze vonden in hunne gapende
kele eene schorre vervaarlijke scheurstemme om hunnen
schrik uit te moorelen, maar 't was al ten onnutte, elk op
zijne beurt werd eene koorde om 't bovenste bakkes gesnoerd bachten de tanden, en trekt gij nu maar, en schoort
u onwillig achteruit, hoe meer ge trekt, hoe meer de koorde
nijpt, en wat wilt men gaan trekken aan eenen muur.
Met vrij onzachte bepootelinge, onhebbelijk geduwd en
gestooten, werden ze in hunne wroete twee kopertjes geboord, die, van boven toegewoeld en afgenepen, pinsten als
twee gloeiende ringeltjes.
Heere der heeren, wat een grievende, snerpende wee,
en hoe ze gekermd hadden en getierd in de lucht, en tegen
maar ze hadden de moeite van hun moorelen-gestribld,
en tegenstribbelen aan hun eigen gehad, en 't was gebeurd :
ze liepen daar nu al lijk veronrechte lierelouws die 't niet
verhelpen kunnen, te schudden hunnen gekwetsten neus
keer uit met hunne leute van 't wroeten,-punt.'Wasie
en als ze met hunnen snuit nog ievers aan roeren dorsten,
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hadden ze evengauw het nijpende vermaan in hunnen demper, dat 't stille te blijven was en niet meer te wroeten.
Zoo liepen ze voortaan versubbedut,bedaard en gestild,
ont de wonde genas, tot ze de jeukte lijk al 't andere gewoon
werden en bedegen tot voorzichtige gedaagde verkens, die
nog leefden om te eten te slapen.
Zekeren dag was 't egeens jacht in 't kot.
Dat stoorde hen geweldig, kwaad waren ze en ze liepen
knorrig, grommelend en brommend, enthoelange omme en
weere en weg, totdat er twee van de broers ongeacht al hun
kermen en wijdkeels moorelen en leelijk doen, bij hunnen
korketrekker gevat werden, opgetild al huilen lijk vermoorden, en in eene berdelen kooie geslingerd op eene driewiel
ze waren ingescheept.
-kare,—
Ju ! ging het, en ze dokkerden voort al over den steenen
weg, de hofpoorte uit en eene onbekende wereld in. 't Was
tusschen half en hebbelijk in dien ribbebak, met niets anders
om hun bezig te houden dan hunne eigene vervelinge op 't
versche stroo. Ze hadden veel liever op vrije pooten geloopen, en daar ze dat rijden ongewoon waren, dokten ze en
wreven bij iederen schok, met hun vleezig achterste, tegen
de berdels, dat hun vel begon te gloeien, en af te zien,
en stuk te wrijven en eindelijk ferm te nijpen in de bijtende
zonne. Waar ging dat nu eigenlijk naartoe?
Tusschen de gerren van de kooie zagen ze de wijdstrekkende velden en de boomreken, die voorbij trokken de eene
na de andere onder den hoogen hemel, en na lange, lange
schommelen over den steenweg merkten ze dat er werden
meer en meer huizen te staan totdat ze ten langen laatste
tusschen eene dubbele reke woonsten rolden die aaneenhielden en waar de karre een eendelijk geruchte miek.
Nog een klein eindewegs verre, en ze stonden.
Weêrom dat ongenadig sleuren aan ooren en steert, en
terwijl ze in den slachter zijne armen, al tieren op vasten
grond landden, kregen ze 't bewustzijn dat ze waarachtig
voor geen springen gemaakt en waren.
Met veel kletsen en slagen op hun vel, na veel tegen
onwillige koppigheid werden ze te gare gedre--schormen
ven in een oud stinkend kot waar er nog van hunne soorte
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gezeten hadden. Al 't beloop dat ze nu nog hadden was een
morsige vuile rr_esthodp met een berdelen omheining.
De kennis was gauw gemaakt met dien nieuwen t'huis,
't stoorde er bekoorlijk lekker naar den rottenden mest, 't lag
er onziende en smerig, en dat was van hunnen tand, 't zou
hier 't een en 't ander te smekken vallen; zoo lagen ze, na
de eerste verkenninge, daar ze niets anders meer te doen
en hadden, gebroederlijk nevens malkaar en sliepen hunnen
gezonden slaap de gansche ronde nacht.
't Was hier een echt vettekot
Duivelsche goe kost en zoo onbermhertig vele!
Hun kop werd te ronden, hunne oogen kropen weg in
diepe groefputten, ze hadden hoe langer hoe minder plaatse
in hun kot; het opgejaagde vet hing te schudden in vette
kwabbels aan hunne kinnebakken en aan hunne hespen. Een
rogge kregen ze, lijk peerden, met ruige borstels en weerborstels bezet, 't was wonder hoe hun vel niet en klakte.
Lastig gingen ze en bij iederen terd, sprietelden hunne gekloven spletschoentjes open onder 't duwen.
't Leven was waarachtig nog al dragelijk alzoo, en ze'n
lieten geen verdriet aan hun herte komen.
Bij dage, daar 't buiten al in zonne stond, kropen ze
binnen voor de koelte en sliepen, als ze niet t'eten hadden.
Overnachte lagen ze tegeneen, en binst dat buiten de nachtegalen helmden en de uilen riepen lagen ze en sliepen, en

droomden dat ze er bij snorkten als bij klaren dage.
'Nen schonnen stillen avond was er een van de twee
buitengebleven : verwijlend stond het groote beest boven
op den messing, en zocht en snuisterde, en 't zinkende zonnerood maalde zijne schaduwe op den muur van 't ver
-kensot.
't Gelend draaide open en daar tord de slachter binnen
en recht op hem af. 't Had het lijk geroken dat die kerel
kwaad in 't zin had, hij droeg daar iets in 'nen leeren zak,
en zijne voeren waren zoo geheel anders als naar gewoonte.
Opeens wilde het vette verken al zijne vroegere vlugheid weervinden en, den messing af, robbelde 't al vluchten
en schoorvoeten, met een grimmig geknor, zijn kot in. Maar
die man kwam achter, zijne oogen straalden lijk twee vuren
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en hij had eene koorde in zijne vuist. Weer het kot uit, en
weer 't kot in, en alle twee de zwijns liepen nu en stootten
en wreven al zweren van vervaardheid in 't angstig vermoeden dat er iets met hen zou gebeuren.
In 'nen ongelukkigen hoek, voelde de bestemmeling
zijnen achtersten poot vaststekken in eene staalsterke mannengrepe die niet meer en liet gaan, hoe het dier ook wrong
en snakte om los. Na genoeg woelen gerochte 't toch vrij,
zoo 't meende, maar 't sleepte aan zijnen poot dien ver
streng en den man med'een. 't Stropte en neep-wenscht
in zijn vleesch, en trekken en hielp niet, het snoerde hoe
langer hoe meer. Slepen deed het en inspannen al zijne
vreeselijke kracht, en duwen met al den last van zijn zwaren
balg, en het huilde in de bevangenheid van den doodangst.
Maar, zijt gij maar sterk en zwaar als ge met menschen
te doen hebt. Ze hebben zij iets, iets el als kracht, en dat de
sterkte bedriegt. Schoort u maar met uwe vier pooten in den
grond alwaar ze grepe krijgen. Ze trekken zij u die pooten
van onder 't lijf, en daar bonst ge met al de zwaarte van uwe
gevleesdheid op den harden grond. Die gebonden poot was
't die niet meê en wilde, en eer dat 't zwijn het gepeisd had,
lag het omgewoeld met de pooten in de lucht.
Langgerekt en de eene verbeidend den anderen niet,
scheurden de angstige moordschreeuwen verre en wijd door
den ongerepten avond.
De slachter zat er al op, met een mes in zijn tanden,
zijnen boomvasten hiel schoorde hij tegen de kinne van 't
kermende dier, zijn knie op den schouder, en den voorpoot
hield hij achterover gewrongen in zijnen stevigen klem, en
zoo lag het daar te jagen, en te moorelen en zijne witte kele
te bieden in gedwongen gewilligheid voor 't moordende
mes. Een klein sneetje eerst, en 't lillende vet plooide zich
open als de blaren van een boek, maar dan ineens schoot het
snijdende staal vooruitgeploft, tot over de kneu7kels van den
slachter in de zachte keeldiepte. 't Rookende bloed gudste
gulpend in een dikke straal over zijn hand naar buiten.
En nu verstilde 't moordgehuil, en 't werd doffer naar
mate 't bloed sprong, en eindelijk bleef het rochelen in de
kele en verstierf het in een klagend gesteen, met den gruw
erbij voor de naderende dood. Met den zenuwsnok van zijne
5

66

UIT « DEN LEVENE DER DIEREN ^)

pooten dreef het stervende dier zijn eigen laatste bloed uit
de stroomende keelwonde, die de slachter nu met zijne bebloede vingers hielp gapen; er leekte maar een straalke
meer uit, en de wonde werd peersch, en daar lag nu het
waggelende lijk, met de derfheid des doods erom, met de
diepzittende oogen geloken, in zijn rookende bloed.
De slachter rees op en wreef zijn mes het bloed af op
den gesneuvelden zijn hespen. Het ander zwijn had dit al
uit zijn hok staan af te zien, zonder gebaar van meelijen of
deernisse en als 't allemale over en geklonken was, keerde
het zijn karre en trok naar binnen, met de doeninge van een
die hem aan de wereld niet en verstaat.
's Avonds, lichtte de laaie gloed, de knetterende vlamme
sloeg hoog boven de leegdakte reken huizekes, en verlichtte
de strate in de deemsteringe. De jongens stonden daarrond
en keken de tranen uit hunne oogen, naar den wind die
't vuur aanblies, rondom het spokkerende zwarte zwijn lijf,
dat lag te schoeperen in den smeulenden brand, ze verlangden naar den stond dat ze den slachter zouden zien
zitten schrijlings op zijn zwijn te midden de dorpspiaatse,
met een mes in zijn tanden, kuischend en schrepend en
wasschend en plasschend, tend hij aan 't steertje kwam, en
dan zou 't een krijgen, maar hij wist aan welken prijs.

CIEs. GEZELLE.
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Tractatus de Divina Traditione et Scriptura auctore Ludovico

DeSan, S.7. Academie Romany S. Thomas Aquin. socio. Brugis.
Car. Beyaert, in-8°, p. 5o8. fx. 7.00.
Een werk van P. De San wordt door de theologen steeds
met bijval begroet en gretig ontvangen. Zij weten immers dat
deze pennevrucht. alvorens het licht te zien, tot volle rijpheid
is gebracht. dat zij zonder kunstmatige, nuttelooze sieraden,
door degelijkheid van leering en helderheid van vorm, den geest
verkwikt, voedt en verrijkt, dat zij op eigen grond geteeld en
met eigen zorg gekweekt ver boven soortgelijke werken staat,
welke al te dikwijls gebrek aan studie en eigen opvatting
verraden.
Wij bewonderen in P. De San naast de diepgaande geleerdheid dat geheel zichzelf zijn, dat een eigen stempel op al zijne
werken drukt en hun een onmiskenbaar merkteeken van oor
verleent. Hij is in ieder opzicht zeer onafhanke--spronkelijhd
lijk en zweert nooit bij 's meesters woord. Van hem gaat eene
stuwende kracht uit, waardoor hij de groote massa schrijvers
overtreft, welke niet als hoofdmannen leiden, den weg wijzen,
niet den zet geven die doorwerkt, maar slaafs den platgetreden
weg van hunne voorgangers volgen. Hij toont ons duidelijk, dat
ondanks het onveranderlijk karakter van het dogma, de dogmatiek vatbaar is voor ontwikkeling en vooruitgang.
Het eerste deel De Traditione, bestaat uit elf hoofdstukken,
bestemd om alle vragen, welke met de overlevering in verband
staan, grondig te onderzoeken en wetenschappelijk op te lossen.
Het derde hoofdstuk vooral verdient de aandacht, want het
pleit tusschen Katholieken en Protestanten wordt aldaar voor
de rechtbank der waarheid beslecht. Niet de Bijbel, naar ieders
gevoelen verklaard, is de kenbron der openbaring en de geloofsregel, maar de traditie in bedrijvenden zin genomen, d. i. het
levend kerkelijk leerambt door God voor alle tijden ingesteld,
ten einde de geheele geopenbaarde leer ongerept te bewaren, uit
te leggen en aan het volgend geslacht over te leveren.
Deze stelling, zooals men ziet, is vernietigend en beslissend
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voor het Protestantisme. Voor den protestant, die onbevangen
en ter goedertrouw naar de waarheid zoekt, zijn de bewijzen
van deze stelling een schitterend licht, dat hem den eenigen
veiligen weg tot de zaligheid toont.
In een volgend hoofdstuk worden de veelvuldige onderlinge
betrekkingen tusschen de H. Schrift en de Overlevering nauwkeurig aangewezen, en duidelijk opgehelderd
Het tweede deel i bl. 208 -505) gewijd aan de H. Schriftuur,
behandelt het wezen en den omvang van de goddelijke ingeving;
het middel waardoor wij met zekerheid de ingeving van een
boek kunnen kennen; de strijdvraag tusschen protestanten en
katholieken omtrent het geval der kanonische Boeken; de wetenschappelijke rechtvaardiging der lijst van de bijbelboeken,
door het Concilie van Trente als onder goddelijke ingeving geschreven verklaard.
De besproken stof heeft een buitengewoon belang omdat de
verscheiden vragen omtrent de H. Schrift en hare uitlegging aan
de orde van den dag zijn, en de geleerden druk bezig houden.
Men moet dus, om niet op dwaalwegen geleid te worden en anderen behoorlijk voor te lichten, zichzelven met de noodige kennis voorzien en op de hoogte der wetenschap brengen. Onder
het dogmatisch oogpunt echter bestaat er geen meer betrouwbaar en kundiger gids dan de geleerde P. De San.
Men leze en herleze met aandacht zijne verhandeling over
het feit, het wezen, de grenzen der goddelijke inspiratie, en men
zal zich overtuigen dat het onderzoek van dit onderwerp in al
zijne deelen niets te wenschen overlaat; dat alle zienswijzen
vermeld en kritisch gekeurd worden, zoodat de stelling van den
schrijver reeds vooraf negatief bewezen, buitendien door eigen
argumenten positief wordt bevestigd.
Over het wezen der goddelijke ingeving is ook onder de Katholieken in de laatste dagen veel geschreven en getwist. P. De
San duidt ons in zijne stelling (bl. 244) den veiligen weg aan.
Twee zaken worden tot de inspiratie gevorderd en zijn vol
i. De bovennatuurlijke inwerking Gods op den geest-doen:
en den wil van den schrijver zoodat deze in zijn geest opneme
alles wat God wil laten schrijven en zijn wil daartoe krachtdadig
aangezet worde. 2. Gods leiding en bijstand om den schrijver te
beletten ongeschikte woorden, eene niet passende schrijfwijze
te gebuiken, eene verkeerde orde te volgen of iets vreemds bij te
voegen.
De drie bewijzen, door den schrijver ontleend aan de H.
Schriftuur, aan de ontleding der dogmatische formule : God is
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de schrijver der bijbelboeken, aan de leer der heilige Vaders,
schijnen ons afdoende en onweerlegbaar.
De genoemde twee voorwaarden zijn noodig, maar ook vol
goddelijke inspiratie, In de vraag naar de verbaal--doent
inspiratie onderscheidt P. De San het jus van het factgrn. Beschouwt men het jars, het beginsel, dan vordert het begrip der
inspiratie niet de ingeving van ieder woord, tenzij ¢er accidens
wanneer, wegens de verhevenheid van het uit te drukken mysterie, of wegens het gebrek aan geheugen, of wegens eene andere
soortgelijke reden, de schrijver niet beschikt over geschikte
woorden en uitdrukkingen, om wat God wil te boekstaven.
Wat het feit aangaat oordeelt hij dat waarschijnlijker de
woordingeving niet bestaat in den Bijbel. Hij geeft twee redenen
aan van deze grootere waarschijnlijkheid.
Vooreerst kan men — met uitzondering van enkele plaatsen
— noch uit het algemeene, noch uit het bijzonder doel der gewijde Boeken de woordelijke ingeving afleiden, met andere
woorden, zij worden niet bewezen.
Tweedens houde men in 't oog dat de authentieke vertalingen
der H. Schrift niet minder dan de oorspronkelijke tekst het
woord Gods zijn. Nu is het toch duidelijk dat de vertaler hoofd
zijn oogmerk richtte op een nauwkeurige overzetting-zakelij
van den zin der H. Schrift, zonder zich altijd aan de letterlijke
vertaling van ieder woord te hechten.
Wanneer men vraagt hoever de ingeving der H. Schrift zich
uitstrekt vraagt men of deze inspiratie onbegrensd of begrensd
is, met andere woorden : men vraagt of de goddelijke inspiratie
zich uitstrekt tot alle voorstellen (seiitenti^e) in de H. Boeken ver
betreffen zij profane of onbelangrijke zaken. Deze-kondigal
vraag heeft aanleiding gegeven tot verscheidene meeningen onder de katholieke geleerden, welke de inspiratie beperken tot de
godsdienstige waarheden over geloof en zeden met de feiten,
welke deze veronderstellen, zoodat de uitspraken over ander
historische feiten en over zuiver menschelijke wetenschappen
niet door God zijn ingegeven.
De schier algemeene opinie der Katholieke theologen houdt
daarentegen staande dat de inspiratie onbeperkt is en daarom
zich uitstrekt tot alle uitspraken (sententie) in den Bijbel bevestigd, van vvelken aard zij ook mogen zijn. Zij geeft toe het
beginsel der tegenstanders dat het hoofddoel der inspiratie de
mededeeling der godsdienstige waarheid is, maar ontkent dat er
in de H. Schrift dingen voorkomen, welke met dit doel in geenerlei verband staan.
Dit verband begrijpt men beter, wanneer men rekening
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houdt niet alleen van de geopenbaarde waarheid, maar ook van
hare schriftelijke voorstelling door de gewijde schrijvers. De obiter
dicta en de bijzonderheden uit de profane wetenschappen dragen
krachtig bij om a) de voorstelling der godsdienstwaarheid sierlijker, bevalliger te maken, b) meer overeenkomstig met de gewone schrijfwijze der menschen, en vooral c) om op het geschrevene het merk der echt- en geloofwaardigheid te drukken.
P. De San verdedigt de onbeperkte inspiratie met afdoende
argumenten, na eene scherpe kritiek der tegenoverstaande opinie
en van hare bewijzen. Hij noemt deze zienswijze eene theologische conclusie oinnia certa, zoodat de tegenoverstaande niet alleen
als gevaarlijk, maar als falsa en erronea moet gebrandmerkt worden. Trouwens het oordeel van Leo XIII in zijne Encycliek
Providentissiinus Deus is minstens even streng.
De strijdvraag omtrent den omvang van de lijst der door God
geinspireerde Boeken is het onderwerp van het zesde hoofdstuk.
De wetenschappelijke rechtvaardiging van de lijst der
H. Boeken, door het Concilie van Trente vastgesteld is, zooals
de theologen weten, een belangrijk en noodzakelijk, maar
tevens met de grootste moeilijkheden verbonden werk. Zij vordert met de wetenschap van liet dogma, eene diepgaande kennis
der katholieke litteratuur, vooral der schriften van de heilige
Vaders en in deze schriften eene groote belezenheid ten einde
door onderlinge verklaring en vergelijking den waren zin van
de schrijvers te achterhalen.
P. De San heeft zich meesterlijk van deze zware taak gekweten en getoond dat hij ook op het gebied ber positieve theologie de vergelijking met niemand heeft te vreezen. Zijne
verhandeling is een model van wetenschappelijk onderzoek, dat
hem toelaat zijne beweringen op goede en overtuigende gronden
te steunen en de gemaakte opwerpingen volslagen te ontzenuwen. Onmogelijk in bijzonderheden te treden, de lezer neme
het boek ter hand en zal weldra onze woorden beamen en onze
lof bevestigen.
Het werk is niet voor eerstbeginnenden bestemd, maar zal
uitstekende diensten bewijzen aan leeraren in de theologie, aan
priesters die het in het Seminarie geleerde wenschen uit te breiden en te doorgronden. D. A. DUPONT.

Actes des Apdtres. Traduction et Commentaire, par V. Rose,
O. P., professeur à l'Université de Fribourg. r vol. grand in-i6°
Collection La Pensée Chrétienne). Prix 3.5o fr., franco 4 fr. Librairie Bloud & Cie, 4, rue Madame, Paris VIe.
Het is niet meer noodig P. Rose te doen kennen als schrif-
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tuurverklaarder. Zijne commentariën van synotische evangeliën in de verzameling La Pensée Chrétienne hebben hem, benevens
andere werken. eene eereplaats doen innemen tusschen de nieuwere katholieken scripturisten. Het boek dat hij nu uitgeeft over
de Handelingen der Apostelen hangt innig samen met zijn commentaar van St-Lukas evangelie, dat van denzelfden schrijver is.
In eene korte maar zaakrijke inleiding bespreekt P. Rose :
ro den schrijver van het boek. Deze is ongetwijfeld St-Lukas.
2 0 het doel van den schrijver : doen zien hoe de Apostelen het
woord van den Meester volbracht hebben : ((Gij zult mijn getuigen zijn te Jerusalem, en in gansch Judaea, en in Samarië, en
tot de grenzen der aarde ». St-Lukas vertelt dus de steeds meer
uitgebreide handelingen der Apostelen met het leven en de
natuurlijkheid die alle zijne verhalen kemnerkt; 30 de datum van
het schrift, 4° de jaartelling van het apostolisch tijdvak. Daarna
komt de eigenlijke commentarius van den tekst, waarin wij al de
kenteekenen der nieuwe katholieke school vinden : geene
enkele ernstige moeilijkheid verholen, het boek trachten te
verstaan in zijn geheel en in al zijne deelen, met zijne letterkundige, historische hoedanigheden en de bedoeling van den schrijver bij elke zinsnede.
Dergelijke werken zijn liet, die het antwoord leeren op de
aanvallen van de huidige tegenstrevers, die al de moeilijkheden
tegen den godsdienst weten voor te brengen en dikwijls op onvoorbereide katholieken eenen noodlottigen invloed hebben.
Ook kan men niet beter den eigenlijken zin der heilige boeken
verstaan, dan niet meer en meer 's schrijvers gedachten en gevoelens te kennen.
Les Epitres catholiques. L'Apocalypse. Traduction et Commentaire par le R. P. Th. Calmes, SS. CC. i vol. grand in-160
(Collection La Pensée Chrétienne). Prix 3.5ofr., franco 4 fr. Librairie
Blood & Cie, q, rue Madame, Paris VIe.
Veel van hetgeen wij over vorig werk van P. Rose zegden,
is hier ook toepasselijk : dezelfde streving om op de hoogte der
moderne critiek te blijven. In den uitleg der brieven van Petrus
en Jacobus doet de schrijver bijzonder den samenhang uitkomen
die moeilijk om vinden is. In de brieven van St-Jan dienen de
notas meest om dezes eigenaardige gedachten in 't licht te stel
wordt opgeklaard volgens de princiepen-len.DApokaysi
door P. Calmes uiteengezet in zijn werk : L'A^ocalypse devant la
tradition et devant la critique (zie Dietsche Warande en Belfort, Mei
igo5). J. FiSCHER.
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Het Bijbelsch Scheppingsverhaal, door Pater Ccelestinus,
minderbroeder-kapucijn. Tweede werkelijk vermeerderde uit
-gave.TilburABmns
Niet immer genieten lezingen het voorrecht in druk te verschijnen; dat ze een herdruk beleven is een zeldzaamheid. Het
tweetal lezingen door E. P. Ccelestinus in 't begin des vorigen
jaars te Eindhoven in de R. K. Vereeniging Geloof en Wetenschap
is nog in hetzelfde jaar die eer te beurt gevallen.
Voor mij ligt de tweede uitgave ter aankondiging en ter
aanbeveling.
Omtrent den vorm van het boek zij dit gezegd
De herdruk brengt ons een goede verandering; geen twee
onderscheidene lezingen, maar één geheel, één wetenschappelijke verhandeling wordt ons geboden. Wat de zaak aangaat, de
bladzijden 9-14 zijn zeer zeker eene belangrijke vermeerdering.
De schaijver geeft hier een korte maar heldere uiteenzetting
van, wat is de Inspiratie of Goddelijke ingeving der H. H. Boeken. De onmogeijkheid, dat dwaling zou geleerd worden in de
H. H. Boeken, laat P. Ccelestinus duidelijk uitkomen.
In zake Schriftuuruitlegging, welke der verschillende richtingen is de schrijver toegedaan?
Niet de slaafsch-letterlijke opvatting van den tekst (waarbij
de zes dagen der Scheppingsweek als gewone dagen van 24 uren
worden beschouwd), niet het concordisme (positieve concordantia), het negatieve concordisme staat bij hem op den voorgrond.
Zijn inspiratie-theorie blijft de schrijver handhaven, al is zij
dan ook als op sophismen steunend door P. Hyac. Derhsen
gebrandmerkt. (P. Derhsen, kritiek op Hoogere kritiek).
Waarom P. Ccelestinus ze handhaaft leert het naschrift
dezer tweede uitgaaf (bladz. 63).
Nog toont P. Ccelestinus de overeenkomst tusschen het
Bijbelsch-Scheppingsverhaal en de Babylonische mythe. Hiervan zegt G. v. Noort (Fract. de Deo Creatore, p. 20 : « Eene
goede uitlegging geeft Pater Ccelestinus omtrent de Bijbelsche
Cosmogonie en de Babylonische P. Derhsen integendeel blijft
ook hier, bang voor heiligschennis, verscholen in die uitlegging.
(Kritiek op Hoogere Kritiek).
Moge deze tweede uitgave spoedig haren weg vinden en
even als de vorige veel nut stichten. Ik geloof tevens, dat de
lezers van P. Ccelestinus' werk met graagte zullen ontvangen, de
door den schrijver in het naschrift aangekondigde, breedere
uitlegging en verdediging van zijn standpunt op 't gebied van
Schriftuuruitlegging. Dat het der zake dienstig blijkt en is, is
ongetwijfeld vooral in Holland. Dr B.

BOEKENNIEUWS

73

Schetsen van het H. Land, door den eerw. Heer Feskens,
Vlaamsch Priester, Pastoor te Hainton, in Engeland. Uitg.
L. Vleeschouwer. Mechelen, 1905; bl. 170: prijs: 1,25 fr.
De Heer Feskens is geen vreemdeling in onze Vlaamsche
wereld, al verblijft hij thans over zee. Hij schrijft ons in dit
boekje de herinneringen neer van eene bedevaart, welke hij in
April 1904 naar Jerusalem meêdeed. Het is geene droge opsom
historische of geographische bijzonderheden, rechts-mingva
en links uitgeschreven of uit de lucht gegrepen, o neen ! Het
verhaal tintelt van leven, het boeit en trekt u ineê : zoo gemoedelijk is die taal, zoo eenvoudig klaar, zoo keurig en net : onze
taal ! Eene reis beschrijven is nochtans zóó gemakkelijk niet als
men denkt. Heer Feskens is er, mij dunkt, wel in geslaagd :
zijn boek zal graag gelezen worden. .1k mag er bijvoegen : met
nut gelezen; want, naar ik verneem van vrienden die ook
alginder reeds geweest zijn, is zijn overzicht van het H. Land
een trouw photographisch beeld er van. Jammer dat sommige
platen wat mislukt zijn. Een kaartje der streek en een portret
van den wakkeren pelgrim en taaien, begaafden Vlaming zullen.
onder de talrijke prentjes, best aanstaan. Z. E. Heer Kan.
Verbist, oud-superior van den Heer F. en pastoor-deken van
0. L. V. te Mechelen, aanveerdde de opdracht van het lieve
boekje. Moge zijne edelmoedige bescherming het helpen welkomzijn in school en familiekring.
M... 24.5.05. J. M.
Sermoenen van Kanunnik d'Hoop, Pastoor-Deken van 0. L.
Vrouw (St. Pieters) te Gent; verzameld en bewerkt door R. DE
STEUn, Aalmoezenier der bezetting van Gent. Vierde deel : Gelegenheidssermoenen; 4e en laatste reeks. Boekdeel XXI : Kerkelijke
Gebruiken en Plechtigheden. — Uitg. A. Suffer, Gent, 19o5.
Wij hebben vroeger al een woordje over deze uitgave
gezegd : dit herhalen zullen wij niet. De talrijke heeren Geestelijken die deze boekdeelen bij gelegenheid raadplegen, zullen
ongetwijfeld met de bisschoppelijke goedkeuring hebben ingestemd en ondervonden, dat de eerw. heer De Steur waarlijk
« grondige en stichtende » Sermoenen heeft uitgeheven. Zij
zullen, en met reden, hein dankbaar blijven voor den verdienstelijken en niet-lichten arbeid, welken hij zich getroost heeft met
het werk van « den ieverigen en geleerden heer Kan. d'Hoop •,
in ieders bereik te stellen. Een -en- twintig deelgin zijn thans
verschenen. Het volgend en het laatste zal nu de algemeene
inhoudstafel en een alphabetischen bladwijzer bevatten. Dat
slot-werk zal zeker niet het minst-nuttige zijn; het moet de
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weerde van de geheele uitgave verhoogen met het gebruik er
van te vergemakkelijken. Dat die inhouds-opgave zal keurig
opgemaakt zijn, betwijfelen wij geen oogenblik.
M.. 2.5.o5. Kan. J. MOM.
In 't Blauwe, gedichten van Dr. Eugeen Van Oye (1870- 1900).
K. van de Vyvere-Petyt, Brugge, 1904.
Er blauwt azuur in dezen titel : 't is azuur van den hemel en
't azuur van de zee. Die beide — hemel en zee — en God daarboven, hebben dezen doctor medecin2e ook dichter gemaakt.
Dichter is hij, van Oye : verliefd op de schoonheid : op de
eeuwige, veropenbaard in den katholieken godsdienst; op
de andere, gelijk de natuur ze geeft aan den mensch, in haar
hoogste, grootste, reinste verschijnsels. Verliefd op die schoonheid; en zingend zijn liefde in een taal die haar past... Bij poozen althans, want niet in al zijn gedichten heeft hij voor zijn gevoelens gevonden de woorden die hij hebben moest.
Daarom is Van Oye veeleer een dichterlijk gestemde in den
hoogsten graad, dan wel een dichter van eersten rang. Zijn tong
is niet altijd getaald, lijk zijn hart is besnaard.
Het hoogste bereikt hij waar hij zingt van de zee
((De denker wandelt eenzaam langs de golven ... »
en te lezen wat die denker al wandelend dicht is werkelijk beste
kunstgenot. J. P.
Edw. Coremans. De Nederlandsche Letterkunde in België
sedert i83o. Vertaald door Leo J. Krijn. — Brussel. Vlaamsche
Boekhandel (Leo J. Krijn). s9o4.
Toen de heer Coremans door de Regeering belast werd een
overzicht van de ontwikkeling onzer Vlaamsche letterkunde te
schrijven, en dit binnen betrekkelijk vrij korten tijd, was beknoptheid hoofdvereischte. Hij leverde een bondig brochure,
van nog geen honderd bladzijdekens, een paar uurtjes lezens op
zijn hoogst, en slaagde erin, binnen dit bestek, over het algemeen
duidelijk en juist aan te toonen hoe de letterkundige bloei van
nu tot stand is gekomen. De hoofdverdienste van zijn studie ligt
juist in het feit dat geheel oningewijden (en zelfs in België, zelfs
onder de Vlamingen zijn deze, eilaas, niet zeldzaam!), zonder
dat het veel tijd zal vorderen, zich hier kunnen inlichten hoe de
toestand was in i83o, wat hij werd sedertdien, en wat hij thans
is. De vertaling in het Nederlandsch die ons voorligt kan voor
niet roemen op bijzondere verdiensten wat taal en stijl be- -zekr
treft; ook om enkele drukfeilen in eigennamen spijt het ons;
maar zij wordt ons aangeboden in een netjes gedrukt boekje, en
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is verrijkt met eene lijst van de aangehaalde namen, en bovendien met 40 portretten, meestal ontleend aan de uitgebreide
Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde sedert r83o, door
Coopman en Scharpé. Daar elk portret voor twee bladzijden
medetelt, is de omvang van het werkje tot 172 bladz. gestegen.
Jammer dat de schrijver zijne studie niet wat om- en bijgewerkt
heeft met het oog op deze nieuwe uitgave; al te dikwijls o. a.
vermist uien de geboorte- en sterfjaren, en het jaartal van het
verschijnen der aangehaalde werken. Jammer ook dat de bebescheiden omvang van het werkje niet in verhouding staat tot
den prijs. Vooral zulke lezers, welke een bondig overzicht ver
weze het aanbevolen. K. D.
-lange,
Den WelEd. Heer Vliebergh, schrijver van den Opstelraad
van Dietsche Warande en Beljort, te Leuven.
Geachte Heer,
In het vierde nummer van Dietsche Warande en Belfort, op
bl. 385, las ik eene warme aanbeveling (Ier zoo gunstig bekende
verzameling Science el Religion. De recensent merkte aan dat reeds
veel nummers dezer verzameling in vreemde talen werden overgebracht, en beklaagde het dat er niet eenige in het vlaamsch
werden vertaald. Het zal hein clan aangenaam zijn te vernemen
dat het werk niet alleen begonnen maar reeds goed aan den gang
is; de Z. E. Heer Bouman, e•vn Hollandsche Jezuiet, geeft bij
van Elfen te Haarlem, met medehulp van eenige zijner collegas,
eerre reeks boekjes uit onder titel van Geloof en Wetenschap —
Studiën voor onzen tijd. Grootendeels bestaan deze studiën uit
vertalingen der beste nummers van de fransche collectie; ook
bij Duitsche en Engelsche schrijvers zoeken de opstellers wat
hun het kernachtigste schijnt; en oorspronkelijke studiën zullen
niet ontbreken. Diepe theologische kennis en hooge litterarische
ontwikkeling stellen de leden van het comiteit wel in staat om
degelijk werk te verrichten, en ik twijfel niet of deze grijsjes
als zij hier te lande beter zullen bekend zijn veel bijval zullen
vinden bij de ontwikkelde lezers, geestelijken of leeken; wij
beschikken immers over een te gering getal boeken door Vlamingen uitgegeven en die over hooge wetenschappelijke wijsbegeerte en godgeleerdheid handelen, en UEd. hoef ik niet te
zeggen dat wij, Vlamingen, veel kunnen leeres met goede
Hollandsche schrijvers te lezen.
Zijn reeds verschenen :

De hedendaagsche beu Visgronden van het geloof, naar F. Brunetiére ;
Is Godsdienst noodig ? van Guyot
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Het verband tusschen Geloof en rede, van J. de Broglie
Zedelijke en zedelooze roman, naar G. d'Azambuja;
die gij onder nummers 162, 3, 188-189, en 42, van Science et
Religion zult terugvinden. Andere nummers nog aan deze ver
ontleend liggen persklaar of zijn in bewerking, b.

V.

31,-zameling

De H. Schrift en de Egyptologie, van Ernoni, en 235, Zijn alle Godsdiensten even goed ?, van Brugerette; daarna vind ik Newman's
studie : De Godgeleerdheid in verhouding tot andere wetenschabfen en
Instinct of Verstand, van den bekenden Duitschen entomologist
Erik Wassmann.
De behandelde onderwerpen zijn, zoo men ziet, van groot
belang; voeg daarbij den keurigen druk en den uiterst geringen
prijs, 3 frs per reeks van 6 afleveringen, bij Jules de Meester, te
Rousselare (in Noord-Nederland i gulden 5o), en naar ik hoop
zullen de boekjes van « Geloof en Wetenschap » zooveel bijval
in België genieten als hun reeds in Holland te beurt mocht
vallen.
Hoogachtend,
E. S.
Annuarium der Roomsch- Katholieke studenten in Nederland.
Anno Domini MCMIV-V. — Leiden, G. F. Theonville.
Dit Annuarium, het derde van de reeks, strekt de studio's
van het Noorden zoozeer tot eer als het 't studentendiet van het
Zuiden zou moeten beschamen. Onze hollandsche makkers, des
te weiniger in getal des te kloeker van wil, steken de koppen
bijeen en beslissen : « Wij willen een Annuarium, <, en hun coup
d'essai is een coup de maitre. De Roomschen uit het Zuiden,
die geduizenden zijn, ver van iets te doen, ze beproeven 't niet
eens. Kunnen zij 't niet alleen, waarom spreken zij hun professors niet aan? Zoo'n vreeselijk- ernstige, droog-geleerde dingen
als De Evoluliehypothnse van J. Schmutzer of Over de Godheid van
Christus van E. H. M. Beekman of Over Schoonheidstheorieën van
W. Berger, zullen ze wel nooit tot stand brengen — daarvoor
zouden ze hun luchtigen, lossen aard moeten verloochenen —
maar de vaste degelijkheid van deze artikels zouden ze, met 'n
beetje goeden wil, kunnen benaderen. In elk geval, 't letterkundig vak kennen ze al genoeg en beakkeren ze met voldoend-loonende vrucht om met de Hollandsche makkers te durven naar
den prijs dingen. Alleszins, ook op dit terrein zijn de mannen
van 't Noorden uiterst wel beslagen : het fijne, soms mooi-ontroerd proza van van Gorkom, de hoogbezielde, ietwat apokalyptische beeldenpracht van Gerard Brom, de kernige geestigheid
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van Rshi (?), om niet te spreken van de schoone dichtgave van
den half-Vlaming Felix Rutten, verdienen een buitgenwone melding en laten heerlijke dingen verhopen in de toekomst.
J. D. C.
Aesthetik der deutschen sprache, von Prof. Dr. O. Weise.
uitg. B G. Teubuer, Leipzig en Berlijn, 19o5.
Dit boek is een kostelijk boek. Het is onmisbaar voor al wie
zich uit plicht of lust niet Duitsch bezig houdt; het werp een
welkom licht op talrijke verschijnselen van het Nederlandsch;
het is allernuttigst voor al wie poëzie wil maken of poëzie wil
genieten, om 't even in welke taal, In een eerste, het algemeen
deel, handelt hij over de schoonheid van onze taal, namelijk :
over klankeffekten, over de kracht en de zachtheid, over de
waardigheid en de bevalligheid, over de aanschouwelijkheid en
de levendigheid van de uitdrukking, om niet te spreken van een
aanhangsel over de vorm en de taal en over den volksgeest. In
een tweede, het bijzonder deel, loopt het over de schoonheden
van de dichterlijke taal, eerst in 't algemeen, dan over Goethe
en Schiller in 't bijzonder, voorts over de sierlijkheid en zuiver
dichterlijke taal, vervolgens over den invloed van-heidr
vreemde en gewesttalen op de poëzie, eindelijk over vers
maat en rijm, en tusschenin staat er nog een hoofdstuk-bouw:
dat een kijk gunt in liet dichtcrswerkhuis, op het veilen en opknappen, op de vertaalkunst zelfs. — En heel het boek is geschreven in een taal zoo klaar en duidelijk, zoo zakelijk en bondig dat men den kop zou gaan schudden en vragen : Is Prof.
Weizs wel een Duitseher? D. C.
2e

Beknopt overzicht der Algemeene Geschiedenis, door Dr M.
G. De Broer, Leeraar aan de 1I. B. S. met driejarigen
Cursus Amsterdam. Met 38 ffgirren. P. Noordhoff. Groningen,
19o5 ;fl. o.65, ,geb. fl. 0.90.
Ik hoop dat Dr M. De Boei geen vreemdeling meer is in
Zuid-Nederland. In het Noorden staat hij sinds jaren bekend als
verdienstvolle samensteller van een Beknot Leerhoek der Algemeene
Geschiedenis, een Leerboek der Algemeene Geschiedenis en een Beknot
Overzicht der Geschiedenis van het Vaderland. Nu komt zijn Beknopt
Overzicht der Algemeene Geschiedenis te verschijnen. Het boek is
bestemd « voor scholen voor Voortgezet Onderwijs met beperkt
leerplan. De oudste tijden zijn kort behandeld en aan de laatste
eeuw is meer plaats gegeven dan gewoonlijk geschiedt.... Voor
het goed begrijpen der algemeene geschiedenis blijft, ook bij dit
leerboekje, het gebruik van eenen eenvoudigen historischen atlas
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zeer gewenscht ». Bij het doorloopen, zal men opmerken dat er
nog veel andere goede hoedanigheden aan te stippen vallen. Na
eene korte indeeling der geschiedenis in 4 tijdvakken, hebben we
io § § gewijd aan de Oude Geschiedenis. Dit gedeelte schijnt mij
uitstekend geslaagd, niets te veel, niets te weinig. Na elk §
keeren de voornaamste jaartallen nog eens weer in eene kleine
lijst en op het einde van de io §$ die het eerste, hoofdstuk uit
leerling een « Overzicht der Oude Geschiedenis -maken,vidt
een kort begrip van heel het tijdvak met de jaartallen in margine.
Een zeer aan te bevelen schikking. De andere onderdeelen zijn
volgens hetzelfde plan uitgewerkt, en zijn zeer degelijk. De
Nieuwe Geschiedenis beslaat 35 bladzijden, de Nieuwste 4o en
de stof is dermate verwerkt dat het eene Algemeene Geschiedenis blijft, maar van uit een Nederlandsch standpunt beschouwd.
Dit heeft wel 't een en 't ander bezwaar in, als hier en daar eene
herhaling die licht te vermijden was. Enkele tekortkomingen,
Over het leven, de leer van den Godmensch zijn de gegevens al
te schaarsch, vergeleken met hetgene er over Mahomed en
Luther staat geboekt. Of weten de jongens genoeg aangaande
Christus en de verspreiding van de H. Kerk? Over het ontstaan
van den Kerkstaat wordt niet gerept. En volgens Dr De Boer
«wierd de paus van Rome in dien tijd (i. e. Soo) al meer en meer
tot het hoofd der Kerk erkend ». Verder « De christelijke geschriften werden in de XVe eeuw druk gelezen en vele geleerden o. a.
Erasmus betoogden dat de Kerk niet was zooals zij moest zijn.
Als eigenaardigheden der Luthersche leer worden opgegeven:
de prediking had niet in het Latijn maar in de taal van het volk
plaats; Luther vertaalde de Bijbel in het Duitsch; het bestaan
van kloosters keurde hij niet goed (r) ; de geestelijken behoefden niet
ongehuwd te blijven. Dergelijke punten en nog meer andere
(hoe zal ik ze noemen?) hoop ik in eene tweede uitgaaf verbeterd
aan te treffen. D. A. S., S. J.

(i) Ik cursiveer.
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St-Cassianusblad. Maandschr. voor Opvoeding en Onderwijs, Mechelen. Juli 19o5.
Het nr begint met eene schoone plaat, ons Leopold I en
Leopold II voorstellend, waarbij eenige bijdragen in verband
met de nationale jubelfeesten. Opgeteekend nog : De Nationale
School, door Kan. J. Muyldermons; 't is een artikel gericht tegen
de zoogezeide « onzijdige » Federatie van Belgische Onderwijzers, die in de volle waters der vrijmetselarij verzeild
geraakte. — Grepen in de Plichten/eer, door Dr. C. Caeymnaex. —
Wenken en Raadgevingen uojens het onderwijs van Taal en Letterkunde
met het oog op at Moedertaal in de Humnanioraklassen, door Kan.
J. Muyldermans. Dit is het slot eener reeks art. over die stof. De
Heer Inspecteur begint daarachter de opgave van een Programma

der Leerstoffen voor het Onderwijs der Moedertaal in de Humaniora. —
Dan nog : Onze Spreekwoorden (Hoogduitsehe en Vlaamsche) door

Prof. K. Van Haelewyck, enz. Officiëele stukken; verslagen der
vergaderingen onzer christen-onderwijzerskringen, boekennieuws, enz.

De Belgische School. Opvoedkundig maandschr., Brugge,
drukker Van de Vyvere, prijs 3 fr. Juni rgo5.
Uit den inhoud opgeteekend : Geschiedenis. Les over de
zinnebeeldige plaat van den matigheidskalender 19o5. — Samenvatten. Toepassingen door G. Y. S. — Het Onderricht der tweede

taal. — Gebruik van don Reisgids. — Verzamelingen van Laadbouw. —
Onderwijs en welgelukken in het leven. Boekennieuws. Officiëele
stukken, ens.

Vlaanderen. Juninummer.
Eerste bedrijf van Salomné. Spel in drie bedrijven, door Jan
Eelen. Het lezen van dit eerste bedrijf, voor zooveel men er tot
hiertoe over oordeelen kan, was eene teleurstelling. 't Is een
opkomen en afgaan van personen die met min of meer heftig
gebaar elk hun gezeg komen zeggen en den toeschouwer verkonden wat er gebeurde overlaatst, wat er gaande is, wat er op
komst is : een puur uiteenzetten van toestanden. 't Is ook opval
samenspraken gewrongen en onnatuurlijk schijnen -lendho:
het eerste, het los - levendige, het pikante van een gesprek — en
is hier gelegenheid een pikant gesprek te houden ! — ontbreekt
geheel ; de samenspraken zijn houterig samengezet uit stukskens
vragen en antwoorden. De spelers weten te goed waar ze henen
moeten, wat ze den toeschouwer moeten vertellen; soms willen
ze er komen langs 'nen omweg, en dat kunstje verraadt nog
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beter de gemaaktheid van hun spreken. Ligt dit aan het gebrek
aan handeling? — O¢ 't Begijnhof, van F. Verschoren. 't Is het
simpel schoon verhaal van eene oude jonge dochter die eindelijk
een huwelijk wil sluiten met 'nen ouden weduwenaar en van
samengetroppelde begijntjes verneemt dat « Jaan » dood is. De
wording en ontwikkeling dier liefde worden nagespeurd met
soms fijne ontleed-kunst. In den stijl voelt men een nog-onzeker
tasten naar het teekenend woord; iedere zaak, iedere daad moet
er typisch staan met eigen kleur en vorm; maar soms worden
de zinnen daardoor zwaar, en in dat zoeken naar woorden die
iets zeggen ligt er soms iets gewild; b. v. : «Met gebogen hoofd
kwamen de zes oude maagden daaraan...... dragende de kostelij ke (relikwie)kast, flikkerend en schitterend, neet de rood-verzegelde
beenderen daarin. » 't Klinkt aardig-leuk en hoe is he waarnemen
van die rood- verzegelde beenderen overeen te brengen met de
realistische kunst die dan toch beschrijven wil 't geen men ziet.
De Vlaamsche Kunstbode, Mei 19o5.
Brengt lezenswaard : eene levendige schets, Een Maaltijd aan
Boord van den «Neptunus », door Frans Bly, 't vervolg van Leo
Van Puyvelde's opstel Drie zangers van Liefde en Leute, Hooft,
Brederode en Starter. Hier gaat het over de twee laatsten. Van
Brederode wordt gezegd : «De zelfde zangerigheid als bij Hooft,
doch niet meer dezefde voornaamheid... Hij had een gevoelig
hart, maar zijn geest was niet beschaafd. — rijkdom van taal
stond hem ten dienste, maar het was voornamelijk de taal van
het volk; hij had oor voor rythmiek maar geene kennis van de
metriek en terwijl zijne natuurlijke gaven hem in staat stelden
eenige fraaie liederen te dichten, schoot hij in de meeste andere
gevallen te kort. Starter wordt geroemd als « een van de drie
beste Nederlandsche zangers van liefde en leute uit de zeven
eeuw, en, laat het ons maar zeggen, uit onze heele litera--tiend
tuur. » Voorts een artikel van E. H. Jos. De Cock over Beschrijf kunst, waarin aangetoond wordt hoe Lessing, in zijn Laohoon, de
grenzen trekt tusschen beeldende kunst en woordenkunst, en de
beschrijfziekte van zijn tijd te keer ging. Ook nog Drie liederen
door Arnold Sauwen.
Verslagen en mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie.
Maart 19o5,
Kleine mededeelingen, voorts het verslag van prof. Dr De
Vreese over Afrihaansche Studies, door P. J. du Toit, (de Academie beslist het werk uit te geven) en Ontwerp van Reglement
voor de Van de Ven-Hermans' stichting.
Germania. Juni 19o5.
Drukt het verslag over van den Vlaamschen Kring van
Doornik voor het jaar i9o4. — Vervolg van Dr Ludwig Wilser's
opstel Sigfrid uur Sagerheld? Volgens den schrijver is Siegfried
uit de Niebelungen niemand anders dan Arminius, zoon van
Sigimer. Arminius was een der koenste strijders tegen 't Romein
wereldrijk. en Tacitus schreef dat hij, honderd jaar na zijn-sche
dood, nog in liederen verheerlijkt werd. - Uit Vlaainsch en Vrij
staat hier een pleidooi overgedrukt, vol jonge geestdrift, ten
voordeele eener Vlaamsche Hoogeschool. — Schiller's « Wilhelm
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Toll » , een kort vulgarisatie artikeltje door Okt Steghiers. —
Omer Watten vertaalt Schillers' ballade Ridder Toggenburg en
geeft Schaller-Vizioeuen, bij de iooe verjaring van 's dichters
afsterven. — Vervolg van de gemoedelijk geschrevene Eine
Studentenreise ver hu>idert Jahrer.
Biekorf. t k [a.
Ve.volg van Dr A. Depla's opstel O:'er lokker; hier wordt
gewezen r>1p wat er dient gedaan om de besmetting te vooromen. Trceegevecht, verzen door O. K. De Lacy. Onder den titel
Aardig bock kondigt E. P. Linnebank het verschijnen aan van
E. H. Mcrvillie's levensgeschiedenis van Pius X. «Zoo hebben
we iets eigenaardigs gekregen, iets persoonlijks. iets Mervilliesch, overal zien We den schrijver niet z'n levende gebaren,
z'n vlugge stem, z'n gau w e gezicht en .. en... soms z'n dwepend
toontje. Onbelangrijkheden. beuzelarijen staan er genoeg in —
maar door 't lezen ook van zulke nesten, malven We den lieelen
tocht mee en blijven w.ve dicht bij den verteller, wiens dagen
natuurlijk vol moeten geweest zijn niet kleinigheden; en het
gewone volk, het dorpsvolk, waarvoor Mervillie vooral schijnt
geschreven te hebben. zal er zijn bock te liever om lezen, ze
kunnen het aan De St. Niklaaskerk te West-Cappello bij
Brugge zal hersteld oorden en nlerkel.ijk vergroot. Hierover een
en ander
't Park's Maandschrift. 15 juni ío05.
Begin van een klein opstel voor 't volk : De onathairkelijkheid
van Belgic in r83o, door J. Ii. J!ansenl. Vervolg van Eenige blad-

zij den uit de Kerkelijke Geschiede>ris van Liet Aartsbisdom Meclielen.
Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude £-£erlogdomn

Brabant, 11. H. P. J. Goedschalckx geeft de naamlijsten en
eenige levensbijzonderheden der pastoors van Schaarbeek,
Sterrebeek en Tervuren. Max de Troostembergh deelt eenige
bijzonderheden mede over het oude Tripel-trof te Leuven.
Ontwaking. Juni igo5.
Eerste deel tiener lezing door Ennui. cie Bom over William
Morris en najri invloed o% liet boek. a Met echt bewustzijn van doel
en middelen was, in x866, William Morris feitelijk de eerste die
nieuwe banen betrad, en de herleving der zoogenoemde « mindere kunsten » tot stand bracht. « Alom stoorde en verdriette
hem de leelijkheid der dagelijksche gebruiksdingen : hij, de
aristocraat, de dichter, de kunstenaar, de architect, de socialist
hij wierd glasbrander, tapissier, meubelmaker, tapijtwever,
boekdrukker. Niet alles in écns. natuurlijk : maar geleidelijk,
t een na 't andere, van r 866 tot ...in 1897, toen hij stierf, 63 jaar
oud a. Slot van M. J. W. Spins opstel over Onze Krankzirrdzigez.
Hij ijvert voor gezinsverpleging en tegenverpleging in gestichten.
— Oscar Six noemt L'Autre T'ne, van Georges Eekhout, 't boek
der Vagebonden ». een werk van passie, van gevoel, van poëzie
en leven. Hij vindt de helden schoon en bekoorlijk, « heerlijke,
weldadige, verrukkelijke kerels... » in wie r' nog bloeit dé blomme
van een betere geslacht ». — Seghe'r Rabauw weet geen goed te
spreken van het nieuw liberaal tijdschrift : De Vlaamnsche Gids.
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La Fédération artistique.
No r4. E. L. de Taeye : t Julien Dillens. — 15. Fert: Les
Intentions. — Levêque : L'Animal en Iconographie (suite). —
Beethoven et ses éditeurs. — 16. Fert : Les Inutilités. — 17.
Feit: L'Architecture de transition. — Levëque : L'Animal, etc.
— Is. Van Cleef : L'Art dramatique beige an 3e Congrês internat.
de 1'Art public. — r8. E. Baes : L'Art et les Artistes. — :g.
Vurgey: La Valeur de 1'Exemple, d'après The idea of a canon
of proportion for the human figure, par T. Sturge Moore. — Ed.
L. de Taeye: L'Art public. — F. Riliez : Luigi Denza, un des
plus purs mélodistes de 1'école italienne contemporaine. — 20.
E. Baes : Les Secrets du colons. — Levëque : L'Animal en
Iconographie (suite). — 21. Autos : Le Développement successif
de l'Idée de la Gamme. — Vurgey : Cesare Dell' Acqua. —
E. Baes : Le plan d'un Village moderne. — J. V. d. Eynde:
Orjkée á Louvain. — 22. Vurgey: Propositions d'Esthétique. —
E. de Taeye : Le Salon de la Libre Esthétique. — J. Van den
Eynde: P. Cuypers à Louvain. — 23. A. Van Ryn : Martille.
opéra de Dupuis. — E. Baes : Les Lois, les moyens et le but.
Levéque : L'Animal, etc. (suite). — 24. Fert : Les Musées. —
25. E. Baes : L'orthographe nouvelle. — 26. F. Chotsy : ((Les
Nuées » d'Aristophane. — L. Delcroix : Le Songe de Gérontius
d'Ed. Elgar. — 27-28. E. de Taeye : Constantin Meunier. —
Miles : Nocturne africain. — 29. E. Baes : Le Tournoi de
Chevalerie. — 3o. E. Baes : Art social. — 35-32. Autos : Le
Colons botanique. — Van Cleef: Le théátre belge. — 33-34.
E. Baes : L'Impression. — A. Van Ryn : Virtuosité instrumentale. — Levèque : L'Animal en Iconographie (suite). — Ed. de
Taeye : L'Art en Belgique depuis r83o. — J. Ster : L'Art à
1'Exposition de Liége. — 35. E. Baes : Jordaens. « Il s'est
montré plus parfait que son initiateur Van Nooit. La cause peut
en être attribuée a la fréquentation de Rubens ». — Levêque :
L'Animal en Iconographie. — Deux lettres de Mozart traduites
par Kling. — 36. Levêque : La Verdurite. ((Les grandes expressions de beauté première ne se peuvent donner qu'avec l'aide
de la figure humaine héroifié. Assez de vertes p5.tures ».
E. de Taeye: Exposition Leys-De Braeckeleer. — J. Ster: Les
Beaux-Arts à 1'^ xposition de Liége. — 37. A. Van Ryn: Virtuoses
et Solistes. ((Si la distance de la coupe à la lèvre est parfois
grande, celle (lui sépare le soliste du virtuose n'est pas plus
courte en général ».— Levêque : Nu et Nus. «Il y a le Nu sacré,
le Nu purement plastique, le Nu sensuel et le Nu bestial,
salement aphrodisiaque, après lequel it n'est plus que la nauséeuse pornographie des images bêtes obscènement, immondes,de
mauvais gout ».
Durendal. Mei rgo5.
Cam. Lemonnier vertelt hoe Constantin Meunier werkte en
stierf. — L'histoire de Marie Savanneau. Van eene boerendochter
die, ten tijde van Napoleon, soldaat werd in plaats van haar
broer, lief verteld door Eug. Demolder. — Le Coiffeur, een klein,
niet veel beduidend schetske. — Verzen door Victor Kinon en
Ernest de Laminne. — Ern. Closson schrijft over de Amerikaan
danseres Miss Isadora Duncan. ((Ce qu'il y a de plus appa--sche

rent dans les exercices de Miss Duncan (file d'un helléniste-poète

OVERZICHT DER TIJDSCHR[FTEN

83

californien distinguél, ce sont des essais de restitutton de la
chorographie antique, d'après les monuments plastiques et
graphiques qui nous en sont restés v. Over Emile Claus :
« L'ensemble des tableaux de Claus, récemment réunis au Cercle
Artistique. fut la consecration í clatante d'une maltrise volontairement min ie, d'une recherche vaillainment poursuivie, d'une
affirmation originale tres convaincue. Claus n'est plus discuté ».
— E. H. Aug. Cuppeus schrijft veel goeds over Pol de Mont's De
Paneelschildering in de Nederlanden gedurende de XIVe, XVe en de
eerste helft van de XVIC eeuw. « C'est 1'ceuvre la mieux écrite, la
plus documentée et la plus décisive quon uit faite sur cette
inoubliable exposition de Bruges », der Primitieven.
-

De Gids. Juni 19o5.
Ronald de tooveraar, een sprookje van licht door SaraBouterse.
« Geen betere leidsman is denkbaar voor den gemiddelden
reiziger, voor den enkel ontspanning en afleiding zoekenden
reiziger, in een woord : voor den zomerreiziger u dan ...Baedeker.
Over sociale toestanden geeft hij echter niets. Tutein Nolthenius
wil die leemte aanvullen -,-,-at liet vakonderwijs betreft « voor het
deel van Duitschland, hetwelk het minst de aandacht treft —
misschien omdat het zoo klein is. en geen reclame maakt —
doch dat uit oogpunt van opvoeding het eerst moet genoemd
worden ». Opvolgentlijk handelt hij over het Beyersche Nijver
te Neurenberg. de patroonsleergangen die ergehou--heidsmu
den worden, de meestersexamens, de fabriekscholen in 't Groot
Hertogdom Baden. enz. -- M. H G. Van der Vies bespreekt
het wetsontwerp van minster Loeff over liet onderzoek naar het
vaderschap, wetsontwerp dat liet ontwerp van minister Cort Van
der Linden is komen vervangen. — Prof. B. Symons herinnert
ons els Schillerfeesten te Ainsterdam, Rotterdam, den Haag, enz.
Schiller is niet genoeg gewaardeerd op 't Nederlandsch tooneel.
Er bestaan geen goede Nederlandsche vertalingen. Ook in de
scholen diende Schiller meer gelezen om de vormende kracht
van zijn idealisme. Overigens « zou niet voor onze gymnasiasten
Schiller's van antieken geest gedrenkt filosofische lyriek een
meer doeltreffend middel zijn, om lien de beteekenis der oudheid
voor hoogere geestesvorming te doen beseffen en hen dat besef
van de schoolbank mee te doen nemen als kostelijk levensgoed,
dan sommige traditioneele middelen van liet onderwijs in oude
talen ». - J. H. Blankert wijst er op hoe de financiën van som
gemeenten allengs dieper zinken, hoe de-migeHolandsch
geldmiddelen van andere gemeenten voortdurend verbeteren.
« Er is geen ontkomen aan, subsidie uit de rijksschatkist blijft
het voornaamste middel om te verhelpen ». — Roenneensche balladen,
naar de fransche prozavertaling van Hélène Vacaresco, door
Hélène Lapidoth-Swarth. - C. en V. Scharten-Antink bespreken
jongst verschenen proza : Uit de Snijkainer, van Fr. Netscher :
geen « artistenwerk »; De jongen roet de bloeze, van Horn Hadema.
« Had de heer Horn Adema vroeger niet eenige zéér goede
schetsen geleverd, dan zou men op grond van dit boek moeten
verklaren : deze man, hoe hij ook geroemd wordt, heeft met de
kunst wel zeer weinig te maken »; Getro9enen, door Henri Dekking,
« dit boek is kleengelig van schrijfwijze, onnoozel van compositie,
en doorgaans zeer zwak van psychologie ». Schrijvers weten
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meer- goed te zeggen over G. Van Hulzen's In 1100;c vegtoenen.
M. Graadt Van Roggen Teeberntleus, cc nog tastend boek, ...inn:ar
waarin, over veel vaals heen, levensli-iscbheid en zielsdiepte
samenkomen, tot een belofte voor (le toekomst » ; Trojbetaevee,
van Henri Van 13ooven. « is liet werk van ceu ietwat decadenten
maar voornamen, bizarren maar lijnen en fel -besvusten geest ».
Van Onzen Tijd, ¢' jaarg. n ,' 8-9•
1 ✓ralliont, watt sombere schets, door Constant Eeltels. —
C. B. de Klerk wijst te recht « olp een, 6- oude, bijna lootte plek
in ons katl.uliek acsthetisch bewustzijn . ons te weinig bewust
medeleven met die meer goddelijk -scie>one dan menschelijkartistieke dag -it tteratu ur der Kerk : de liturgie a. Verder licht hij
toe niet voorbeelden dat « van liturgisch standpunt verdient een
goede letterlijke in za -vertalmg onvergelijklijk ver de voorkeur
boven een vertaling in verzen, zelfs van den grootsten dichter ».
-- Maria Viola polemiseert tegen prof. G. Kalf en beweert « dat
het rvthine noch met liet ontwikkelings-stadium der taal, noch
niet de maatvaardigheid van den dichter verband houdt; want
niet de volleerde zekerheid, waarmee hij uit de bestaande maatsoorten zijn keuze maakt, bepaalt het karakter van zijn vers,
maar de wijze waarop hij, in het vaststaande schema, vrij
zich beweegt. Deze dingen zijn meermalen en helder-niachtg
uiteengezet, en niettemin blijft liet misverstand zich hardnekkig
handhaven ».
De Katholieke Gids. Juni 1905.
Vervolg van Norbert Van Reutlis Iíiekjes van id'ankrijla. Dit
gaat liet over Amiens, Beauvais en Atrecht. — J. H. Hof--nta,l
man wijdt een zeer wa.ardeeren^l artikel aan zaliger Dr. E. 1I. J.•
Reusens, in leven hoogleeraar te Leuven. De stichting van Met
Tijd ets Vlijt wordt herdacht, en er wol (li op gewezen dat lieusens
moeen Vlaantscll-t ezinde was. « Vie nu vert acht leid de jonge
Reusens niet de hooggestemde liefde eens ridders de zijde zon
gekozen hebben van de verstootelinge en onder haren wimpel
zou hebben gestreden voor zijne mnoedertaal, deze kwam geheel
bedrogen uit. 1Zeusens, uit het. nuarkgraafschtllt van Antwerpen,
schaarde zich aan de zijde der I+ranschanannon en is heel zijn
leven daar gebleven ». — Overzicht van tijdschriften en Politiek

overzicht.
Taal en Letteren. i5 Mei 1005.
1 er gelegenheid van de uithave in fac-simile van Die weera lit/ge ende Een seer aoudaili'cke historic via Marikea van Vieuuineghea
schrijft J. AV. Muller Een err ander oc cr .1larilcen van Niennreclieu, na
,

den Lantsloet ende Sandryn,het oudste gedrukte Nederlandsche
toonecht erk. Over liet stuk als drama, als kunstwerk, wordt
hier geschreven : « Ondanks den welverdienden lof, door Van
Vloten in zijne Inleiding nu cent halve eeuw er over geschonken,
heeft men het, naar 't mij toeschijnt, later niet altijd op den
rechten prijs gesteld : mij althans klinkt velen waardeeriuy te
laag gestemd. Ik zie in Mariken van Nieume,g:hen niet slechts een
der nmerkwaardigste, maar een der voortreffelijkste stukken
onzer nmiddeleeuwselie wereldlijke dramatische letterkunde, die
veelbelovende lente, die een schooner zoener decd verwachten
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dan er aanstonds op gevolgd is ». — R. A. Kollewijn begint Bene

Beknopte SSraaltkuntst van 't beschaafde Nederlands.
— r5 Juni 1905.
J. B. Schepers in Breeroen de bi'nin -ooggin « wil een beetje kritiek
oefenen '^ op Jan ten Brink's oordeel over Bredero, ook op de uit
werken lBinger, i89o^. Ter loops krijgt ook-gavenBrdo's
Dr. G. Kalff liet zijne mee : « hooggeleerd mag Dr. G. Kalff
zijn, van kunst en z'n wording schijnt hij geen inzicht te hebben
— J. B. Schepers schrijft nog over twee verzen die Bredero aan
Hooft zon ontleend hebben of omgekeerd. — Iets over voordragen
en zingen van 4oèzie, door J. L. Walch. Schrijver verdedigt de
twee volgende stellingen : I. Bij het voordragen van gedichten
behoort men, meer dan gewoonlijk geschiedt, de aan het gedicht
eigene melodie te laten hooren, en II. Tusschen « Voordragen »
en zingen » bestaat $,een principiëel verschil. — G. G N. de
Vooys bespreekt ten slotte, zeer waardeerend, Maurits Sabbe's
bekroonde verhandeling Het leven en de erhen van Michiel de Swaen.
a Dr. Sabbe heeft met zijn degelijke studie een goed werk ver
[Iet ware te -wensen (lat hij ons nu ook de beide andere-richt.
17de-eeuwers uit het Zuiden. Poirters en Ogier. in hun omgeving
schetste ; dan zon dit drietal met hun achtergrond ons een
volledig beeld geven vein het letterkundige leven in de zuidelijke
gewesten, gedurende le i7`te eeu w » .
Noord en Zuid. Mei in Juni 19o5.
Taco de Beer schrijft over De Grarninatica oo school, hoe ze
verschillend moet onderwezen worden naar gelang der leerlingen en der scholen. — Schelts van Kloosterhuis geeft het vervolg
van zijn opstel Lezen UI Fragment uit « Julius Caesar ». — J. E.
Ter Gouw geeft uitleg over uitdrukkingen en spreekwoorden
dantelorie !lichtzinnige en luie vrouw), Delftsehe kalverschieters,
dievegge, dingtaal (procestaal), draagvis (die de visch ven de
markt naar huis dragen ; drijvende (aanstonds l; elf (nummer
elf: het getal der gekken) ; ecoster, Embder potschijter en Enk
schrijft over de richiting van het Spraak--huizervjn.—HJacobs
leeronderwijs. hlij is partijganger van de heuristische richting die
veel meer de gewoonte tot zoeken kweekt, den moed wekt om
zelfstandig te oordeelen. Maar in het onderwijs en op de examens
zijn de voorstanders der leerrichting meestal aan het woord ». —
Taco I-I de Beer bestrijdt de meering dat een boek gebiedend
als normaalboek voor cie examens in het Nederlandsch wonde
voorgeschreven, maar hij wenscht een uitvoerig omschrijvend
programma met beredeneerde mnemorie van toelichting.
,

De Hollandache Revue. 25 Mei 1905.
Onder rubriek T'Vereldgeschiedenis : De hervorming in Marokko,
de Fransche neutraliteit in het Oosten, Engeland's schijnheilig
(hunne handelwijze tegenover de inboorlingen van West--heid
Australi O, Elzas-Lotharingen ;hoe het zich onder de Duitsche
heerschappij heeft ontwikkeld, hoe de « Protestler » vrijwel
verdwenen zijn). Wat er op Kreta gaande is (een historisch
overzicht over hetgeen op dit eiland gedurende de laatste jaren
is voorgevallen. Onder rubriek Belangrijke Onder erpen : Arbeidsslavinnen; bevordering der schoonheid bij het onderwijs, de
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tuberculose, het gele gevaar. — De Karakterschets is gewijd aan
C. Sythoff van het Rotterdamsche Nieuwsblad; met eenige
bladzijden uit de geschiedenis van het dagblad in Holland. « Nu
moet men niet gaan denken dat de heer Sythoff een man is van
groote journalistieke bekwaamheid, o neen, die mist hij geheel...
Hij drukt zich met zijn pen moeilijk uit... Maar waardoor hij
zijn blad de importantie heeft weten te verschaffen, welke
't thans bezit, dat is dan ook niet door journalistieke gaven,
maar wel door zijn handelskennis, zijn ondernemingsdurf, zijn
ongeëvenaarden « flair », zijn fijne neus op zakengebied, zijn
vindingrijkheid, zijn doorzettingsvermogen en door wat we
zouden willen noemen, zijn kennis van de « psychologie de la
masse ». — Als Boek van de Maand : Ellen Key, door Elisabeth
Enémyi.
Op de Hoogte, Mei 19o5.

Over de maand die heenging : De oorlog in den Oost, de Marokkaansche Qu2estie, portretten van den kroonprins George van
Griekenland, Ellen Key, Delcassé, Constant Meunier, Lambermont, enz., de in leven zijnde leden van het vorstenhuis Mecklenburg-Schwerin. lets over Aardbevingen. — De tentoonstelling in
Arti, door H. M. Krabbé, met reproductie van schilderijen. —
Suze la Chapelle Roobol begint een roman Het 7apansche Huis.
A. J. Van Pesch geeft het vervolg van zijne herinneringen aan
Vlieland. — Slot van Suz. la Chapelle Roobol's artikel over
jongste tooneelopvoeringen in Parijs. — Dramatische Kroniek,
door L. Van de Cappelle. — Heyermans Art. zz8 is « vleeschgeworden grappigheên, maar de geestigheid is niet altijd van
hoog gehalte ».
— Juni 19o5.
In Van de maand die heenging : Over den oorlog in den Oost,
portretten van jongst gestorvenen : Alfons de Rotsehild (den
Parijschen bankier) ; \V. J. Oppenoorth (landschapschilder) ;
Prof. Rug. Gugel; Honoré Wannyn (bestuurder van den Vlaamschen schouwburg te Gent. — C. Van Ryn schrijft over hetgeen
er overblijft van Amsterdam's karakteristiek gewaad, met lieve
prentjes. — H. M. Krabbé schrijft over de Tentoonstelling
St. Lucas : « Het sterkst is de Nederlandsche kunstenaar,
wanneer hij landschap schildert. In ons waterrijk nevelig land
met zijn vage horizonten en prachtige toonen en kleuren van
weiden en plassen, waarboven de fel bewogen luchten zich
welven, dáár voelt de Hollandsche artist zich het meest te huis
en deze motieven verwerkt hij tot de kunstwerken die wijd en
zijd den naam onzer schilders hebben bekend gemaakt. De
keerzijde der médaille is, dat wij, over 't geheel genomen, zeer
weinig knappe figuurschilders bezitten en dat overigens talentvolle jongeren zich niet de moeite geven deze veel kennis ver
hun métier meester te worden ». —-eischndaflgv
Vervolg van den roman Het Japansche Huis, door Suze de la
Chapelle Roobol. — Eenige woorden over Rome, door Anna
Neys — Ekker. — Hoe Piet Van SIlunder genezen werd, militaire
schets door Maarten van Woolde. — Onder titel Muziek, een
artikel van Herman Rutters, over Bayreuth.
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Revue des Questions Scientifiques.

Het Aprilnummer bevat eene korte levenschets geschreven
door de Kirwan, over Adrien Arcellin, en eene andere door K. P.
Bosinans over het leven en de werken, betrekkelijk de geschiedenis der mathematieken, over ing. Pan? de Tannery. — Eene
tekuische studie over Les progrès de l'Arlillerie de^uis 7' intervention

des Canons rayés, door C' Beaujean. — Y. J. Van Biervliet : Le Sixième
Sens; er bestaat een zesde zin nevens de vijf anderen, en deze
doet ons kennen den toestand der spierenspanning. Die gedachten werden vooruit gezet door Bell en Woorworth, en zijn onder
anderen verdedigd door prof. Dr. Verriest. Ziehier de gronden
waarop zij steunen : i. waarneming Op een lichaamsgestel wier
gevoelen in zekere ledematen verdwenen was; die zieke, als zijne
oogen gesloten waren, wist niet meer in welke positie zijn arm
zich bevond tegenover het lichaam, hij kon twee zeer verschillend
wegende gelijkvormige voorwerpen uit een ander niet erkennen.
2. Bestaan van een afzonderlijk voelorgaan waarvan de uiteinde
de spieren alleen bereiken. 3. Ontoereikendheid der uitleggingen
om den zin der spiereninspanning tot andere verschijnselen
terug te brengen. Eindelijk laat schrijver zien hoe dien zin in al
onze gewaarwordingen tusschen komt. — E. P. Thirion zal ons
den toestand der sterrekunde toelichten door een artiekel getiteld Les systè1ne_r stellaires. Het systeem waarin de aarde gerangschikt wordt heeft slechts een middenplaneet : de zon : doch na
de ontdekkingen van W. Herschel en vele anderen zou het
blijken dat de meeste systemen twee zonnen of dubbel-sterren
hebben. Schrijver toont hoe men tot die besluiten kwam, hoe
men er in geraakte de afstanden van ver afgelegen dubbelsterren
te meten, en hunne orbieten te bepalen, welke waarnemingsinstrumenten men gebruikte — Duheur in zijne geschiedenis der
Origines de la Statistique bestudeert Roberval en Descartes. —
Eindelijk vinden wij nog eene bijdrage van Dr Ach over
t'E'uration des Eaux résiduaires en een uitgebreid en gedocumenteerd antwoord op het verwijt van prol. Frederick dat de missionarissen niet hebben bijgedragen tot de taalkunde, titel luidt :

Les missions catholiques et les langues indigènes. Ed. Peeters.
Bolletino critico di cose francescane, verschijnende om de

drie maanden. 7,5o fr. 's jaars. Ville Suttina a Cividale del
Friuli (Italia)
Nieuwe Bulletijn, uitgegeven door Luigi Suttina, met mede
verscheidene der beroemdste franciscanizanten-werkingva
onzer eeuw, waaronder P. Mandonnet O. P., Sabatier, Leo de
Kerva!, Goffin, enz. Heeft voor doel zijne lezers nauwkeurig en
volkomen in te lichten over de wetenschappelijke voortbrengsels
betrekkelijk Fransciscus van Assisie en zijne navolgers. Zonder
de letterkundige, artistieke en philologische werken over te
slaan. Het zal vervolgens de godsdienstige beweging bestudeeren
die met het ontstaan en den vooruitgang der franciscaansche
orde opkwam. Het eerste artikel levert eene grondige studie
over de bronnen der geschiedenis van S. Franciscus. Twee
soorten van bronnen. De eene oorspronkelijk van broeder Leo
en de Zelantes, vertrouwelingen van Franciscus, zijn : «de
Speculum perfectionis », « de legende der drie gezellen en het
leven van Br. Egidius ». De andere, de officiëele legenden :
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Vita ia S. Fr., door Thomas a Celano; zijne Vita za en legende
van S. Clara; de legende van Juliaan von Speyer, de legenda
minor door Jan van Ceperano enz. zijn enkel herwerkingen of
samenvattingen van Thomas a Celano. De legende van S. Bonaventura is de vredeleg-ende die beoogde de officiëele schrijvers
met de vertrouwelingen te verzoenen en roert derhalve geene
strijdvraag aan. De schrijver stelt met reden de historische waarde
der geschriften van Franciscus vertrouwelingen boven de ofchicle schrijvers. — Volgt de beschrijving van de Handschriften
der Bibliotheek van Padua betrekkelijk de franciscaansche
geschiedenis door Luigi Suttina — Dan een artikel van den
beroemden Paul Sabatier over de ontwikkeling der legende
betrekkeijk het bezoek van Giacomina de Settesole aan S. Franciscus. Na eerre scherpe vergelijking tusschen het verhaal uit (le
verschillende bronnen stelt hij vast dat het hooger genoemd
bezoek zeker op vaste historische grond berust en dat het
verbaal van den « Speculum perfectionis > als het echte moet
aanzien worden.
Eindelijk eene mededeeling van drie onuitgegeven hoofd
levens van Br. Egidius, derde gezel van S. Francis--stukend
cus, door Luigi Manzoni, uit een handschrift der XVae eeuw en :
fratris peregrini de Bononia: chronicon de successione generahum ministrorum ordinis minorimi abbreviatum, door A. G.
Little, uit het handschrift Phillipss 3119. Bene boekbeoordeeling, eene chronica en Benige noterella's besluiten den Bolletino,
wiens artikels in het fransch, italiaansch en engelsch opgesteld
worden en die belooft aan de studie der franciscaansche qu estie
veel dienst te bewijzen.

Das Litterarische Echo. i5 Maart 19o5
Jozef Oswald spreekt ten beste voor den « Historischen
Roman ». Is hij goed geschr(,ven, is er een dichtergeest mee
gemoeid, die synthetiseeren kan tot een levend geheel wat de
wetenschap dor-fragmentarisch biedt, dan zal hij alt_jd lezers
vinden, ook onder de zeer ontwikkelde vaen,cclaena. De historische
roman geeft niet enkel kunstgenot, maar ook « kultuurgeschiedenis» in den breedsten. den besten zin. — Cäsar Flaischlen
brengt een zeer sympathieken laatsten groet aan Otto Erich
Hartleben, den modernen dichter-drinkebroer. — Max E«wert
bespreekt de historische romans : « Beatrix von Schwaben »,
door Klaus von Konigsfeld, « Leibeingen », door J- A. Coppers.
« Kallia Kypris », door A. Scheegans, en « Gdste auf Hohenaschau » door W. Jensens : hij weet over allemaal niet bijzonder
veel goeds. — Karl Henckel heeft onder titel « Gipfel and
Grunde» zijn jongste gedichten verzameld. Wilhelm Holzamer
vindt in hem een kunstenaar van beteekenis, maar met meer
hoofd dan hart. Een bladzijde van Paul \Viegler over Jules
Barbey d'Aurevilly, den franschen zonderling, die beweerde
katholiek te zijn, en toch in zijn romans zich evenveel veroorlooft als een heiden van 't ergste soort. Musik-Litteratur is een
praatje van Rudolf Louis over Berlioz, Tschaikowsky, Beethoven, Beyreuth (dus : Wagner), Hausegger, Kienzl, Schumann,
Liszt. — Een proefje uit de verskunst van Hartleben : een echt
curiosum. « Echo der Zeitungen », « der Zeitschriflen ». Een
Engelsche, een Amerikaansche, een Russische brief (daarin
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over Gorki's « Sommerfrischler »), een Noorweegsche (hoofd
een Hol -zakelijovr«Sm»,anKutHs)e
korte boekbesprekingen.
-landsche.—EorBün,
– i April 19o5.
Leo Berg in « Zitate ï houdt een preek over het citeeren,
het aanhalen van andermans woorden, een dagelijksche zonde
van ijdelheid : 't loont de moeite niet meer, die zonde te bedrijven : immers den lust naar onderscheiding, dien ze vroeger
bevredigde, voldoet ze niet langer, nu iedereen citeert. —
a Charlotte Niese » is een Noord-Duitsche schrijfster die kennis
verdient : Heinrich Danneil is zeer ingenomen met haar-making
bundels vertellingen : « Aus danischer Zeit », « Die braune
Marenz and andere Geschichten » en haar grootere novellen .
« Der Erbe °, «Auf der Heide », « Vergangenheit ». « Licht and
Schatten en (- Die Klabunkerstrasse ». Noord-Duitsche zeden
van stad en slorp. -- Wilhelm Schmidt bespreekt een dozijn pas
verschenen novellen. - In 't concert van bewondering ter eere
van de Zweedsche schrijfster Selma Lagerlief brengt Karl Federn
een veel minder hooggestemden toon over haar laatste werk :
« Herry Arnes Schatz». — Italienische Dichtungin Deutschland »
geeft het oordeel van Otto Hauser over de jongste vertalingen
van Dante, Petrarca, Carducis, Ada Negri. — Echo uit de dag
tijdschriften. — Een fransche brief gin. over de ortho--bladen
graphie-vormingen), een Italiaansche en een Amerikaansche. —
Thea:eroverzicht en klein-boekennieuws.
— r5 April.

Carl Sjilteler, « Drei Randglossen », geestrijke opmerkingen
over realisme, idealisme, en epische gaven. — Georg Mitkowski
geeft een overzicht van de laatste « Goethe-Schriften ». — De
Wilde-literatuur word onrustbarend in den laatsten tijd; uitgaven
van zijn werken, studies over hem en in de memoriam's breken
los als een zondvloed. Max Meyerfeld heeft den moed te lezen
wat er over Wilde verschijnt, en geeft verslag van zijn lezingen.
Dat komt hierop neer : Wilde was groot, maar wat heb ik medelijden met de kleine menschen, die den mond vol hebben van
zijn grootheid, en daarvan toch niemendal begrijpen — In
« Hochlandsroman » zegt Karl Biewenstein een kort woord over
('der Kroatersteig » van von Perfall, « der hohe Schema van
Ganghofer, en twee romans van Achleitner : «der Eiskaplan »
en « Portiunkula n. Hij brengt hulde aan Ganghofer's talent van
natuurschilder. — « Kunst and Zionismus» is een waarschuwing
van den Jood Max Osborn aan zijn Duitsche geloofsgenooten, om
niet te streven naar afzondering in de kunst, zoomin, als in al de
andere veropenbaringen van den menschelijken geest : De Joden
moeten hun oorsprong en hun leer getrouw blijven, maar daarmee is niet gezegd dat ze moeten miskennen hun rechten van
Duitsche burgers. Daarom komt Osborn op tegen de strekking
van drie pas verschenen boeken over kunstliteratuur : « Judische
Kunstler » van Martin Buber, « E. M. Lelien » door St. Zweig,
en nog eens « Em. Lilien » door Alf. Regener. — In « Echo der
Zeitungen « meedeelingen over Andersen en Jules Verne. -, Echo der Zeitschriften » en, uit het buitenland, een Engelsche,
Westzwitsersche, een Hongaarsche, een Leitische brief.
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i Mei.
Een feestnummer, Schiller vierend : verschillende portretten
van den jongeling en den man. An Schiller, een inleidend vers
van Karl Henckell : hooge ideeën, maar te veel pathos in de
uitdrukking. — Zeer eigenaardig is het denkbeeld geweest van
't « Lttterarische Echo », een referendum in te richten om van
alle Europeesche beroemdheden hun oordeel in te winnen over
den grooten Duitschen feesteling. Die beroemdheden zijn te
schikken in twee groote groepen: dcze die algemeen als groote
kunstenaars gelden, en deze die daarvoor gelden ....enkel bij
zichzelf. In elk geval, 't loont de moeite na te gaan wat men
heden zooal over Schiller denkt; allen lof, eenparig, voor den
mensch, de edel - gezinden, den idealistisch gestemden, den man
van grooten, hoogen moed ; uiteenloopend integendeel is 't oor
dichter; eenigen blijven de Schiller-vereering van-delovrn
vroeger getrouw, en vinden nog altijd in hem den genialen
schepper, vol dramatische en lyrische kracht. Anderen meenen
dat Schiller als dichter sterven zal; voor sommigen is hij reeds
dood en ze voorspellen dat hij het ook voor allen wezen zal,
wanneer die allemaal eenmaal zooveel kunstsmaak als zij zelven
zullen hebben. Wil men nagaan, tot welke der beide groepen
van daar straks die profeten behooren, dan vindt men ze zonder
uitzondering in den laatsten. Georgs Moore — alle lezers zullen
dadelijk weten dat hij de groote Moore niet is en zelfs met hem
geene familie kan zijn, — George Moor blijft met zijn oordeel
voor altijd ((hors concours » : « I have never read a line of
» Schiller in my life, and I do not think I ever shall... ; but it
n would be rash if any reader should conclude that I have got
» no opinion about him.... The writer's name is a guide, and the
» editor of the Literary Echo will agree with me if I say that
» Frederik Schiller is not so distinguished a name as Goethe or
» Heine ». 't Getal uitroepingsteekens hierachter blijft aan ieders
verkiezing. — Karel Berger recenseert de laatste « Schillerschriften ». Veel goeds weet Julius Petersen over « eine neue
Schillerbiographie» door Karl Berger. «Schillers Urenkel »,
Alexander van Gleichen-Ruszwurm, is een roman- en tooneelschrijver, zeer verdienstelijk; maar het genie van den betover
na honderd jaar in den achterkleinzoon toch enkel-grotvadeis
talent geworden. — Echo uit de dagbladen en tijdschriften. —
Brieven uit den vreemde : uit Frankrijk, Italië, Zweden en
Finland. — Theaternieuws en de laatste kleine tijdingen van de

boekenmarkt.
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Schuilnamen....« j. Varinck. (Is dat nu 'ne menschennaam?
Waarom dat liefhebberen met schuilnamen ook hier?) »
Deze woorden zijn getrokken uit Dietsche Warande, jaargang
19o5, Ve aflevering, 492e bladzijde.
Waarde Warande
Kent ge J. Varinck? Ik geloof het niet. Ik ken hem zooveel
te beter. Ik ben zijn landgenoot, zijn huisgenoot, niet zijn knecht
of zijn meid; ik ben meer, ik ben zijn bloedvriend. Ik ben net
zoo oud als hij en ken hem van den eersten dag zijner geboorte,
en ik kan u verzekeren dat hij 'n mensch is, heusch en waar
vel en vleesch en been, een meter acht-en--achtig,'nmesv
zestig hoog en doorgaans zeven-en- zestig kilos zwaar, zeven-enzestig kilos lichaam met een ziel daarin, dus waarachtig 'n
mensch....
Ik begrijp dan niet hoe ge kunt twijfelen aan de menschelijkheid van zijn naam. Mijn vriend is een echte mensch, en zijn
naam is een echte menschennaam. Het is niet lief van U, waarde
Warande, zoo'n dettigen naam verdacht te maken en bij uw
lezers vermoedens te doen oprijzen als zou J. Varinck de naam
zijn van, ja, waarvan? van een peerd? een boom? Neen, mijn
vriend is een eerlijk man, heeft nooit gemoord noch gebrand en
hoeft dus niet te schuilen onder den naam van eender welk
redeloos schepsel.
Schuilen!..- Ik weet niet, waarde Warande, wat bezwaar
ge kunt hebben tegen schuilnamen — nog eens, J. Varinck is
geen schuilnaam ! — en hoe ge kunt « geliefhebber » noemen
dingen, die, chi lo sa? ontzetten door hun afgrijselijken ernst....
Luister, ik zal u iets vertellen :
Er was eens een knaap en die was erg bloode.
Hij schuwde het gezelschap van de menschen. Hij zocht
immer de wegen, -,vaar het gras tusschen de steenen opspichtte
— wijl daar geen lieden voorbijkwamen, en zond hem het noodlot een mensch tegemoet, dan schreed hij langs den uitersten
boord van de overzijde, tuurde strak voor zich en groette stil.
Gebeurde het echter dat die mensch den weg dwarste en op
hem toe komend, hem aansprak, den beantwoordde hij elke
vraag, met een ja of een neen, maar zonk in den grond telkens
hij den klank vernam van zijn eigen stem.
Zoo was het zoolang hij knaap was.
Toen hij jongeling werd, kwam er verandering. Hij durfde
nu de straten begaan door de menschen bewandeld ; hij stak
niet meer over naar den uitkant maar hield moedig het midden
van de baan wanneer hem iemand ontmoette ; hij wachtte zelfs
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niet meer tot het woord hem werd toegericht door de lieden, hij
begon zelf, ondervroeg, vertelde, schertste, lachte, doch al wat
hij zegde kwam uit zijn hoofd en zijn hart had er geen aandeel in.
De lieden zeiden : « Hij is verstandig, maar bij heeft geen
hart ».
Doch de lieden vergisten zich. Die jongeling had wél een
hart, een teeder, week, weemoedig hart — soms ook wel
onstuimig -geweldig bonzend tegen de wanden van zijn borst.
Maar dat hart toonde hij aan niemand, hij sloot het op als een
kostelijk geheim en verschanste het jaloersch achter een heining
van ijzige speelschheid en vriezend vernuftgeschitter.
Eens op een avond draaide hij zijn deur op slot, ontstak de
lamp en nam plaats vóór een vel blank papier. Toen brijzelde
hij de vesting stuk die zijn hart omgordde, >)ntblootte met fulpen
vinger het teêre geheim en op dien stond was het of een glorende
geest zijn arm omgreep en zijn pen bestuurde. Hij onderging
het als een gebeurtenis buiten hem en staarde het aan met
jedwelmden blik. Regel volgde op regel, het ééne blad ruischte
t andere achterna en toen de nieuwe dag door de ruiten lichtte,
lag zijn hart, zijn eigen bloedwarme hart, daar vóór hem, tast
zichtbaar te lillen op de witte bladen. Hij schrok er van,-baren
stopte het behoedzaam weg in het diepste van zijn lá en legde
zich te bed.
Hij sprak er aan niemand over, maar elken avond, wanneer
het donkerde en zweeg overal, spreidde hij zijn schat open in
de heldere ronde aan den voet van zijn licht, bedroomde hem
urenlang en was gelukkig.
....Op zekeren avond vond hij zijn schat niet meer.
Toen overkwam hein plots een gevoel of hij moedernaakt
ten toon stond te midden van de markt en de ruwe menigte hem
gulzig begrinnikte. Hij waagt niet het hoofd te beuren. Hij
wist, zonder opblikken, dat duizend oogen op hem brandden,
slangsch, en schroeiend dóórpriemden tot zijn zielekern. Hij
smeekte de aarde dat ze splijten zou onder zijn voeten en hem
verbergen in haar schoot,..
Waarde Warande, wees gerust
De grond scheurde niet onder zijne voeten, en toen hij een
week daarna zijn naam gedrukt zag onder het stuk hartsproza
dat men hem ontfutseld had, schoot hij zich niet door den kop,
maar hij brak zijn penneschacht in zeven eindjes, neep de
lippen zoo hard opeen dat er geen woord meer door kon en ver
-tonde
zich niet meer onder de anenschen.
Ge begrijpt, Waarde Warande, waar ik heen wil, en ge
bekent met mij dat er gevallen kunnen voorkomen waarin het
gebruik van schuilnamen zooniet noodzakelijk dan toch nuttig is.
Indien ge dat bekent. dan heb ik mijn doel bereikt en groet
ik U van harte.
Uw dienaar,
J. D.C.
Tegen het eind van dit jaar hoop ik in de Analacia Bollandiana
de beschrijving te geven van de Latijnsche handschriften der
« Actus [Francisci et sociorum eiusj» en «Speculum perfectionis » welke te zamen, vermengd met andere elen enten, in de
Latijnsche handschriften verwerkt zijn tot de zgn. « Legenda
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antiqua »), welke ik in Nederland heb kunnen vinden. Het zijn
de volgende: Den Haag, Kon. Bibliotheek, handschrift 73 H. 35
(vroeger k 5.l; Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Cat. Tiele,
handschrift no 126, ne 167 en no 3r5; Deventer, Athenaeumbibliotheek, handschrift zo W 5 (Cat. van Slee, no 35i. Daarbij
komen nog: Dusseldorf, Staatsarchiv (vroeger Landesbibliothek).
handschrift B 85 en Brussel, Biblioth. royale, handschrift no771-2,
Kanimij iemandnog andere Latijnsche handschriftenvan «Actus »,
«Speculum perfectionis» of « Legenda antiqua » aanwijzen? Ook
gegevens omtrent andere Latijnsche handschriften, welke Franciscana bevatten, zal ik in dank ontvangen. (De bladen die deze
vraag zouden willen overnemen, zullen mij daarmede eenen
grooten dienst bewijzen).
FR. BONAVENTURE KRUITWAGEN, O. F- M.

in Stemmen onzer Eeuw, Igo5, blz. igi.
Lectuur. Op 5 Juli ontvingen wij van dit Nederlandsch
maandschrift het dubbel-nummer 2 -3, blz. 53 -128. Van6 Belgische
werken wordt daarin gewag gemaakt; in het vorig nr stonden er
2 vermeld. In het overzicht der tijdschriften treffen wij zelfs ons
maandschrift in dit dubbel- nummer niet aan. Is het omdat wijzoo
vriendelijk zijn iedere maand op den omslag van Dietsche Warande
het Nederlandsch tijdschrift aan te kondigen ?? Liefde kan van
eenen kant niet komen, zegt men in België. J. V. O.
Het Oudste Nederlandsche Lied. Van Van Duyse's standaardwerk (blz. 1729 tot 1762). De 23e aflev. behandelt Geuze liedjes, o. a. 0 Nederland. let op it saeck en Merck toch hor sterck nu

uit werck zich al steld.

De afleveringen van Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie volgen
dapper. We ontvingen , 2 -74, gaande van bl. 56or tot 5840. Zij
zijn bezorgd even als de voorgaande nummers, de artikels zijn
zaakrijk. Bijzonder opgemerkt : Napoleon, Nassau, Natuur
Nereiden,-kunde,Nrla(vb.5637to18)Nemrina,
neteldieren, neus, Nibelungensage, nieren, Nietzsche, nieuw
taal en letterkunde, Nieuw - Guinea, Nijl, Noordpool--Grieksch
expedities, Noorsche Letterkunde, Noorwegen, notariaat, octrooi,
Odysseus, Oeral. Oldenburg, Oma}iaden (de eerste Mahommedaansche dynastie der Khaliefen, onderwijs, ongevallenwet.
-

Ingekomen boeken ter bespreking
HUBERT MELIS Zonnige dreven. Antwerpen, L. Opdebeek.
P. X. BRONS, S. J. Modern A B. C. voor katholieken.

Korte antwoorden op de Moderne opmerkingen tegen de Katholieke Kerk. Vert. en bewerkt door P. Van Ketteren, Ord. Carm.
'S Hertogenbosch, Mosmans.
A. CAMERLYNCK. De l'Opportunité d'une enquête Ethnographique et Sociologique sur les peuples incultes. Bruxelles,
Polleunis-(-'euterick.
L. DOSFEL. Kern van ons burgerlijk wetboek. Eene poging
tot verspreiding der Nederl. Rechtstaal. Gent, A. Suffer.
J. Th. WINKEL. Inleiding tot de geschiedenis der Neder
-landsche
taal. Culenborg, Blom & Olievierse.
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J. FESEENS. Schetsen van het H. Land. Mechelen, L.
Vleeschhouwer, prijs fr. 1,35.
VONDEL's LIRIEK. Antwerpen, Nederl. Boekh.
SCIENCES ET RELIGION PARIS, BLOND, prix 3,6o fr.
31o. La conversion de Henri IV, Saint-Denis et Rome,
í5g3-1595, par Yves de la Brière, 19o5.
329. Les Templiers (III8-13121, par Amand Rastoul, archi
viste -paléographe, 19o5.
351. Les procés de béatification et de canonisation, par
1'abbé A. Boudinhon, chanoine honoraire de Paris, professeur a
l'Institut Catholique de Paris, 19o5.
il
352. Grégoire VII et la Réforme du XIe siècle, par J. Brugerette, Officier d'Académie. Professeur licencié d'Histoire et
de Philosophie, Igo5.
333. Innocent III et l'apogèe du pouvoir pontifical, par le
même.
La Sainte Messe. Dialogue entre un prètre et un jeune
homme, par Adrien Pagaud, vicaire à Neuilly. Paris, Blond.
324-325. L'action magonnique an XVIIIe siècle, par Henri
Hello.
328. Des Censures qui atteignent la liquidation des biens
ecclésiastiques et des Congregations religieuses, par Dom P.

Bastien.
334. La Constitution Civile du Clergé pendant la Revolution,
par 1'abbé Mailfait.
341. Les articles organiques, par Jules Riche.
349. La vie et l'organisation du Clergé sous Pantien rèeime,
par A. Georges.
354. Les Freres Prêcheurs, par R. P. Iweins.
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9 VAN AUGUST VERMEYLEN
(

TWEEDE BUNDEL)

Het is mij aangenaam mijne bewondering te mogen
uitspreken over den tweeden bundel van Aug. Vermeylens
Verzamelde Opstellen. — Bewondering is in zich-zelf al een
genot. In het enthusiasm ademt de ziel de verkwikkende
lucht die op de hoogte waait. Scepticism integendeel benijpt
alles — gezichteinder en borst, — laat alles verdorren, is
met onvruchtbaarheid geslagen. In de geestdrift, in de bewondering, in de liefde in een woord, is het leven, en altijd
is het leven vreugd.
In liefde en leven ook viert de menschelijkheid hare
edelste vreugden.
Dit herleidt mij tot het voorwerp der discussie tusschen
den Heer Vermeylen en mij ; en hier moet ik den Heer
Professor om verschooning bidden. Liefst zou hij deze
discussie ontwijken. Onvoorzichtig genoeg heeft hij principieele kwesties aangeroerd, gevaarlijke vragen, waar zijn
haat van alle band — zelfs in de logica der gedachten —
hem in neteligen toestand bracht. Ware ik ridderlijk, ik zou
hem loslaten uit de klem der folterende logiek, maar ...
bleve ik dan eerlijk tegenover zoovele jonge geesten die
dringende behoefte hebben aan vaste beginselen in kunstopzicht? Daarbij de omstandigheid is te verleidelijk om gedachten te ontwikkelen die de studie waren van gansch
een leven.
Ik kan dus den Heer Vermeylen niet toelaten te beweren
dat de Christene opvatting te kort doet aan het menschelijke
in de kunst. — Dat is het eigenlijke punt van 't geschil. En
kon 't is gelijk welke ongeloovige erin gelukken het staande
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te houden, dan ware alle discussie overbodig, of liever onmogelijk.
Want de kunst is bij uitstek eene menschelijke zaak.
Zij tracht naar den hooge, maar bij middel van het aardsche:
zij vlucht opwaarts, maar uit beneden ; zij is ingeving, maar
ook vorm ; de ziel huist in een lichaam ; nergens geschiedt
de mysterieuze bruiloft van het geestelijke met het stoffelijke
in dieper mysterie dan in de kunst.
Maar is de kunst menschelijk, eene menschelijke uiting,
dan is haar doel, haar einde hooger dan de mensch: goddelijk. Het lagere veronderstelt het hoogere, het aardsche het
hemelsche, het menschelijke het goddelijke.
Hoe uit zichzelven getrokken zijn, tenzij door iets
machtigers ? Hoe smachten naar eindeloos geluk als men in
zich alle goed en geluk bezit ? Wat beteekent Sursum Corda,
Excelsior, indien de aarde onder onze voeten alles is ?
Zonder «jenseits» heeft dus de kunst geen reden van
bestaan. De kunst is zinnebeeldig, gelijk al het geschapene,
zinnebeeldig van het ongeschapene waarnaar zij ons doet
trachten. Ook de natuur is zinnebeeldig, maar onmiddellijk
van Gods kracht en macht, terwijl in de kunstuiting wij de
gedachte ontwaren van den levenden mensch.
Omnis creatura ingemiscit etjbarturit usque adhuc,zegt S.Paulus, dit machtig genie. Ja, het wezen zelf van ons wezen is
trachten, — trachten naar het hoogere en eindelooze ; en al
deze geweldige stemmen der aarde : wetenschap, kunst,
philosophie, godsdienst, herhalen hetzelfde onophoudend
gebed, hetzelfde smeeken vol smart en vol hoop, naar waarheid en klaarheid, naar verblijdende liefde en leven vol
vreugd!
In dit ontzaggelijk koor mag de kunst niet falen, en
daarom is de tegenwoordige richting zoo verkeerd in haar
ongeneesbaar pessimism, in haar wetens en willens zwartzien, in haar voorliefde voor al wat leelijk en zondig is.
Want wat is het wezen der kunst ? — Dat dient nader
bepaald, willen wij in het ijle niet praten? — Is de kunst
ja of neen de dienst der schoonheid ! Indien ja, dan treedt
het leelijke en kwade enkel bij als tegenstelling, als schaduwkant om het luistervolle te doen uitschijnen, en is de beschrijving van zonde en ellende niet schoon op zichzelve,
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maar als middel tot verheerlijking van deugd en glans. Tot
veroordeeling van het ultra-realism strekt zulke bewering en
zoo is ook mijn inzicht. Niet het kwaad beschrijven om het
kwaad is kunstwerk, maar het kwaad schilderen als bestanddeel van 't aardsche leven, als weergrond voor 't goed, als
beweegreden van medelijden voor zijne slachtoffers. Alles
komt altijd op de liefde neer. De kunst is liefde-zaak ; de
kunstenaar moet liefde verwekken en het medelijden is een
vorm der liefde.
Nog eens dus hervallen wij in het menschelijke, in het
algemeen -menschelijke — hoe algemeener en hoe menschelijker, hoe beter! Waarin echter doet het Christelijk gevoel
te kort aan deze menschelijkheid ?
Omdat de christen in zijn medemensch ziet, niet alleen
het zelfde vleesch en bloed als hij, niet alleen den gezel van
zijn aardsche ballingschap, onderhevig als hij aan smart en
dood, maar ook eene onsterfelijke ziel, bestemd om eens
voor eeuwig het Ware, Schoone en Goede te genieten, zou
zijne belangstelling, zijne liefde, zijn medelijden en menschelijk gevoel verminderd zijn ? Niemand zal het gelooven,
niemand die een juist begrip van den godsdienst heeft.
De zaak is dan niet te weten welk werk de grootste
dosis geloof in heeft, maar den grootsten inhoud menschelijkheid, want het breedste menschen- gevoel is het christene.
« Christen)) en « mensch » zijn niet twee elkander uitsluitende
termen; integendeel de christen is de volledige mensch. En
bij gevolg zal de gedoopte kunst altijd hooger staan dan de
louter-menschelijke.
Doch laat ons terugkeeren tot de bepaling der kunst. —
Is de kunst, zooals ik zegde, de dienst van 't schoone, dan
volgt er niet alleen uit dat het leelijke en onreine er enkel
indringers -, vreemdelingenplaats in beslaat, maar ook dat
de kunst vreugdebrengend moet wezen. Zijn waar en schoon
innig verbonden, uit elkander spruitend, wezen en uitstraling, dan geschiedt hetzelfde met schoonheid en vreugd.
De schoonheid is eene verblijding. En zoo waar is dit, dat
de smart in de kunst bron wordt van 't allerhoogste genot.
Aanhoor, bij voorbeeld, een symphonic van Beethoven,
het zevende kwartet, de laatste sonate, of 't is eender welk
dezer gewrochten waarin hij in onvergankelijke klanken de
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diepst-menschelijke smart in de hoogst-mogelijke verhevenheid heeft vertolkt. Dit hartverscheurende, dit zielsomwentelende, dit noodpramende ontroert u enkel op weldoende,
veredelende wijze.
Hetzelfde met Shakespear. Als King Lear ronddoolt
van alles beroofd, zelfs van de koninklijke gaaf der rede;
als Queen Constance deze leeuwinnen-kreten slaakt van
echt-menschelijke wanhoop, omdat haar zoontje haar ontrukt
werd, worden wij geen neerdrukkende smart gewaar, maar
een gevoel vol opgetogenheid en geheimzinnige vreugd,
Zelfs als Dante met één vers :
Lasciate ogni Speranza voi che' ntrate
ons het onherroepelijke der eeuwige vermaledijding voor
oogen roept, worden wij deze trilling van 't vreugdegevende
schoon gewaar, dat verkondt hoe waarheid, schoonheid en
blijdschap drie onafscheidbare zusters zijn.
Maar.., hoe worden wij te moede als wij de zware,
sombere, van alle licht en straling verstoken werken der
modernen lezen, hun zoogezegde kunstwerken? Daar, geene
veredeling, geene opbeuring; niets dan de naarste beschrijving van al het grofste en walgelijkste ; photographie,
die zelfs geen photographie is, want het zedelijke en geestelijke ontsnapt aan de photographie zoowel als 't verblijdende
kleurenspel — een realism dat geen realism is, vermits de
hoogste realiteit — die van den geest — ontbreekt.
En dan durven zulke schrijvers zich beroepen op
Gezelle! Gezelle, den priester Gods, die Gods werk en
wonderen ontwaarde in heel de sprakelooze natuur!
Een criterium van schoonheid is dus het verblijdende
in de kunst.
Dat wil niet bewijzen dat het weergeven van lijden en
ellende den kunstenaar ontzegd blijve, verre van daar! —
Wat is er menschelijker dan de smart? En de kunst is op de
eerste plaats menschelijk. — Maar lijden zoowel als kwaad
mag enkel voorkomen als middel, niet als doel. De gewaar
kunstwerk in ons teweeg-wordingesmatv'
gebracht moet niet zijn die van de werkelijkheid : afschuw,
vrees; maar het vreemdste mengsel van pijnlijke verrukking
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en begeesterende liefde. — De smart is het aardsche leven
in zijn meest intense opvatting.
Anders is de waarheid in de kunst en in de werkelijkheid. Het kunstwerk vertolkt het gevoel van den kunstenaar vóór de werkelijkheid, niet de werkelijkheid zelve.
Een al te trouw weergeven van de realiteit houdt op
kunstig te zijn. Dit weet Vermeylen ook:
« De kunst is geen nauwkeurig-trouwe weerspiegeling van
't leven, omdat kunst één ding is en natuur een ander; anders
ware kunst overbodig. » ( i)
En in zijn prachtstuk Constantin Meunier » :
« Het verklaart al veel van Meunier's vormen-wereld, dat
nooit de techniek óm de techniek voor hem van belang was, de
uiterlijke knapheid van doen, maar altijd en in de eerste plaats
de gedachte, het innerlijke geziene, de wonderbare samengroei
van werkelijkheid en verbeeldend gevoel, het beeld dat in den
dichter rijst en er zich tot passenden vorm doorworstelt.»
Dat is inderdaad het kunstwerk, « het beeld dat in den
dichter rijst en er zich tot passenden vorm doorworstelt ».
Van die doorworsteling, van dien zielenangst, van dit barenswee moet de toeschouwer niets weten. Hem zij alleen
de onnoembare vreugd ((dat een mensch in de wereld geboren is », dat een kind van Schoonheid, Liefde en Ver
-blijdnghet
levenslicht voor alle tijden zag.
Hoe ouderwetsch moet dat alles in de ooren van 't jonger geslacht klinken! Wie gelooft er nog in Reine Vreugd, in
Zedelijk schoon, in Veredelende Liefde? 't Is niet alleen het
Christen ideaal dat afgezongen is, maar alle ideaal. Natuurlijk gevolg! Waar het bovennatuurlijke zwicht, daalt aanstonds het natuurlijke. De kunst werd eerst losgerukt van
den warmen, moederlijken grond die ze honderden jaren
lang had gedragen — de Kerk al de midden-eeuwen door;
instede van goddelijk werd haar ideaal menschelijk — het
« menschelijke-zonder-meer » van Mr. Vermeylen; — maar
dewijl haar wezen is opwaarts streven — ch' è rata a satire,
(i) Partikularisme, roe.
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zegt Dante — moest zij lager dalen dan haar ideaal, tot het
dierlijke toe : wat wij nu aanschouwen.
Alles is één. Er is een natuurlijk verband tusschen alle
verhevene zaken. — Eén lijn loopt door alle hooge toppen.
— Waarheid zal Schoonheid baren, Schoonheid Vreugde en
Liefde, en Vreugde en Liefde zijn de vruchten van het ééne
Leven. Rukt men het ééne uit zijn verband, dan volgen al
de anderen, niet onmiddellijk, maar onfeilbaar.
Zoo is het dat zedeloosheid ook inwerkt op de kern der
kunst. Het kwaad is het geestelijk leelijke,de zonde het wstetische onware. De kunst blijft het hooger leven. Knaagt de losbandigheid aan den wortel zelf, aan de bronnen des levens,
dan is dat waar ook voor het hooger leven der kunst. De
beschrijving van het zedelooze om het zedelooze is te wraken,
niet enkel uit moreel standpunt, maar onder kunstopzicht.
Overigens is niets aardsch in zichzelf zijn eigen doel. « L'art
pour l'art » is eene materialistische leuze, die de kunst op
korten tijd zou ontkronen ten voordeele der virtuoziteit. De
kunst om de kunst beteekent niets meer dan de wetenschap
om de wetenschap, het leven óm het leven, het menschelijke
óm het menschelijke. De wetenschap om de kennis der
waarheid, de kunst om de schoonheid, het leven om het
geluk, het menschelijke om het goddelijke, dát begrijp ik,
dat vat ik; het andere is nonsens, ijdel gepraat, onzin in
den aard van Vermeylens : « Elk ding kan slechts door zichzelf bepaald worden ». — Zou het « menschelijke-zondermeer » iets meer in hebben ? Het klinkt zeer schoon, maar
in den grond zegt het niets, want nooit werd de mensch aan
zich -zelven overgelaten. In de eerste plaats zou hij niet bestaan. Nooit is het de ongeloovige wetenschap gelukt, met
of zonder ontwikkelingsleer, het causaliteits- princiep af te
schaffen. Het « menschelijke » heeft dus, enkel om te bestaan, iets ((meer)) noodig ; maar na zijne schepping ook
was de mensch nooit zonder het bovennatuurlijke, buiten de
gratie. Het past mijne pen niet dat te ontwikkelen ; het
ware echter te wenschen dat een theologant zich de zaak
aantrok en het verkeerde van Vermeylens bewering bloot.
legde. Immers, aesthetische begrippen hangen niet in de
lucht ; te nauw zijn zij verbonden met wijsgeerige waarheden om van klein belang te zijn.
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Menschelijk, verblijdend, zedelijk moet de kunst zijn.
Ik voeg er bij : goddelijk — niet in zichzelf, maar in haar
einde. Het einde van de kunst is niet de kunst, maar het
ideaal. God is het einde der kunst, gelijk van al het geschapene. Ontneemt men de zucht naar het eindelooze, naar
het opperware, eeuwig-schoone, dan verdwijnt het begrip
zelf van de kunst. En zoo ongeloovigen gelijk August
Vermeylen eerlijk tegenover zichzelf willen zijn, zullen zij
bekennen dat alle ware schoonheidsaandoening, alle veredelende kunstonroering, alle trilling van het heiligste en
diepste in hen, ze bracht in eene godsdienstige stemming.
Waaruit anders Vermeylens ingenomenheid met Gezelle,
Vondel, Dante, Beethoven, zijn geestdrift voor de midden
kathedralen? — Ja, deze antieke beelden, die den-euwsch
Brusselschen professor voorkomen als de tegenstelling der
christene gedachte, waaruit hebben zij hunne bekoring,
hun altijd frissche jonge kracht, hunne welluidendheid van
vorm en bezieling, tenzij in de impressie die zij ons geven
van de oorspronkelijke Scheppersmacht? — Want, heer
Vermeylen, de christen is niet een afzonderlijk soort mensch,
geschapen op zeker punt der historie. Hij is de mensch die
was van het begin der tijden en die met Christus' komst in
de volheid zijner voorrechten trad.
Hoe hangt dit alles samen met de Verzamelde Opstellen?
— Beter dan men zou denken, want in zijne goede stonden
erkent ook Mr. Vermeylen dat de kunst eerst gedachte is
en dan vorm, dat eene bezieling den mensch noodig is. —
Was ik dan zoo verre mis hem ((katholieke » neigingen toe
te kennen? — « In Zuid- Nederland, waar zoolang in 't
Vlaamsch werd gevoeld en in 't Fransch gedacht, » zegt hij
in « Partikularisme » (i) met zijn gewoon zin-rijke bondigheid. Met eene kleine omzetting zou ik hem naspreken :
« Mr. Vermeylen, die katholiek voelt en pantheïstisch-anarchistisch denkt... n Onnoodig er bij te voegen dat zijn
voelen mij logischer voorkomt dan zijn denken.
Overigens is er in zijn tweeden bundel veel minder dat
aandruist tegen mijne overtuiging. Doorgaans houdt hij zich
bij het concrete, waar hij veel meer thuis in is dan in het
(i) Blz 98.
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abstracte. De zaken zijn gelijk de menschen : zij leveren
zich liefst aan de liefde. Het door Mr. Vermeylen gehate
abstrakte zal hem niet zijne innigste geheimen toefluisteren.
Van den anderen kant kan hij het niet missen, want het
abstrakte is het ruim van 't concrete.
Nu, wijselijk heeft de Brusselsche professor gehandeld
zich ver te houden van die lastige vragen van oorsprong en
einde, van ideaal en realiteit, en enkel deze onderwerpen
aan te durven waar hij de pracht van zijnen stijl, het sappig
vleesch van zijn woord, de rijke vormen van zijn beeldenwereld kan ten toon spreiden.
Ik eindig gelijk ik begon : met oprechte bewondering.
Mochten enkelen mijn moed benijden, dan heb ik nog
een ((trait du Parthe ». — Heer Professor, zoo gij eene afleiding zoekt, mag ik u mijn Landleven aanbevelen? Het
verscheen nog vóór mijn Christen Ideaal en ik houd een
present- exemplaar ter uwer beschikking.

Antwerpen, Ig Juli Igo5.

M. E. BELPAIRE.

DE BREMMENTUIL (i)

De rooie neusplag om den nek gewrongen,
De broekspijp aan de zokken ingeduwd,
Vertrekt de heiboer van den baggerkuil,
Waar hij een hoopje versche turf gedolven
En op zijn bortelkar geladen heeft,
Die piepend, krakend door den kiezel snijdt.
Zijn zweepje slaat een dubbelslag of drie
En gaat dan onder een der oksels in.
Hij fluit het lied van Pierlala -sasa
En daalt, de handen in de zakken, met
Zijn manken schimmel naar het Demerdorp,
Dat ginder flikkert in het molendal, —
Een cirkelronden bremmentuil gelijk.
Doch eer hij in die bloemwarande treedt,
Moet hij een diepe modderstraat doorwaden.
Hij staat er vóór! Wat vuile kladderbeek !
Heer God! Het is er zwart als in de hel!
Hij stoot zijn hoedjen achterover in
Den nek en klopt zijn makker op de borst.
((Niet bang zijn, vleit hij, 't zal wel gaan.
Dan duwt hij hem een broodkorst in den bek
En waagt, geweldig bijtend op zijn tanden,
Luid' tierend : « Ju! Allo! Hot! Weer u, kerel! »
Den roekeloozen sprong in 't gapend hol.
En daar begint een stampen, plonzen, krabben,
Een wreede worstelkamp op dood of leven.
De boer wringt zich den leiband om de vuist,
(i) Uit den aangekondigden bundel : De vroolijke Limburger.
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Valt, grijpt, houdt, kruipt op handen voort en voeten,
En slibbert als een paling door het slijk,
Neen, zie, niet dóor het slijksop, — vlák erin!
Daar blijft de bortelkar tot over de as
In steken, 't paard bijna tot aan den buik!...
De man staat ademloos, vertwijflend, — stil.
Zijn blikken meten 't vette kronkelbed
En ondervragen de arme knoken van
Het dier. Geen mensch nabij om hen te helpen!...
Misschien nog moet hij in dat slijk vergaan! ...
Hij grijpt den schimmel rukkend bij 't gebit
En slaat zijn zweep hem krollend om de pooten.
Geen baat. Wel wringt het beest van links naar recht,
Wel klauwt het in de hoogte, — vreeslijk, — doch
Geen wiel verroert. Hem is de vracht te zwaar.
De Kempenaar ziet medelijdend hoe
Zijn borst wreed hijgend op en neder gaat,
Bedekt met schuim, bestreept met lekkend zweet.
« Nochtans, thuis moet ik zonder uitstel zijn!
» Het werk!... En daar, die bleeke zon : wie weet?...
» Sint Lambrecht in den hemel moog mij helpen! «
En weder vat hij moed, alsook zijn ruin,
Die nogmaals de oude, taaie pezen spant,
Die zijn gewrichten kraken doet — en zie,
De raden door den natten bodem scheurt
En, na verschriklijk manken, — snoeven, — zweeten,
Den loggen purperlast aan 't rollen brengt
En zegevierend op het droge sleept.
Daar rukt de boer wat varens uit de haag
En wrijft de modderkladden van zijn schimmel,
Die op geen blanken schimmel meer gelijkt, —
Een walgelijk schepsel zonder vorm of naam.
Hij richt zich naar een grooten bremmenstruik,
Bevracht met lieve bloemen, vlammend geel,
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Grijpt hier een tak en daar een tros en vlecht
Ze boven aan het zwarte haamhout vast.
Zoo drijft hij, zelf onkennelijk van het slijk,
— De broekspijp aan de zokken ingeduwd,
De rooie neusplag om den nek gewrongen,
Maar lachend, lachend om den bloemensmuk
En fluitend : « Pierlala was uit den nood! » Zoo drijft hij de oude, vuile bortelkar
Met dof gebolder door den dorpsweg af.
LAMBRECHT LAMBRECHTS
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CHRISTUS MYSTICUS

VAN

A. N. J.

HUYBFRs

(Tweede uitgave. — L. C. G. Malmberg — Nijmegen)

Naar mijn bescheiden meening, werd er over dit
gedicht, den blanken eersteling van kapelaan Huybers van
Oisterwijk, én te veel goed, én te-veel kwaad geschreven.
een hoofding die, zoo 't mij
Deze Christus Mysticus
wil voorkomen, toch wel wat te wijdsch praalt op dezen
zeer dunnen bundel — is bij onze Noord-Nederlandsche
taal- en geloofsgenooten als een vaandel geworden dat velen
opsteken met geestdrift, als een veel- en fel-doorschoten
mikpunt waar anderen hun venijnigste pijlen en priemkens
naar afzenden.
Een bewijs, niet waar? dat het optreden van kapelaan
Huybers, als dichter, wat beteekent en dat zijn Christus
Mysticus geen alledaagsch werk en is.
Ik ontving onlangsleden de tweede uitgave, reeds, van
dit prachtig-gedrukt en -uitgedost dichtwerk : ook een bewijs dat én de lof én de blaam eraan gegeven, het beiden
vooruitgeholpen hebben.
Zoo dus, kapelaan Huybers mag niet klagen dat hij,
gelijk zooveel andere brave dichters, doodgezwegen werd.
De ultra-moderne (en fijne) scherpschutters hebben hem,
zeer kloekweg, maar met voorvast veel betere bedoelingen
dan de eerweerde dichter meent, zijn eersteling doorschoten
en doorkerfd, vers na vers bijna, om er hem op te wijzen
hoe keurig en dóórfijn een woordkunstenaar moet wezen,
op den huidigen dag, om de scherpziende oogen der aristocraten van de woordkunst niet te kwetsen, al ware 't met
een schijntje van valsche verw of scheeve lijn.
—
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En zij hebben hem ook al den Vondeliaanschen deun
van sommige verzen verweten, de Schaepmansche grootspraak van andere...
Fas est et ab koste doceri, eerweerde dichter! Maar gij
moogt dien hostis niet verwarren met een inimicus homo...
Och neen! zij meenen het zoo goed met u, die brave, brave
lieden, die denken het recht te bezitten hun kunsteischen
zeer hoog te stellen.
Trek dan uw voordeel uit die kritiek en toon u, in uw
reeds aangekondigd tweede dichtwerk, een echten, gaven
Huybers tout-court; gij zult dan ondervinden met welken
blijden eeregroet men uw tweede optreden zal bejegenen,
ook in het kamp der huidige werschgezinden.

La critique est aisée, et l'art est di9icile... zoo sprak domwaar die oude Boileau....
Ik wil er wel eens op drukken hoe wenschelijk het mij
vóórkomt dat er in het, goddank, goed gewapend noord
katholiek letterkundig kamp, wat minder gevit-nedrlasch
en geschoten worde op eigen volk en veel meer voortgebracht
tot nut ende jolyt van 't algemeen. — Gijlieden daar, hebt
kritiek, zelfs zeer fijne en hooge kritiek genoeg, maar veel te
luttel eigenlijke kunstscheppingen.
Mag ik er bijvoegen dat het hier, bij ons, juist omgekeerd gaat?
Onze Stijn Streuvels bijv. overgiet hier al vijf jaar het
land met het zonnig gestraal van zijn gouden stijl, zijn werk
wordt bewonderd in den vreemde en verwerft ons klein
Vlaanderen wereldroem, en nochtans moest hij, op luttel
uitzonderingen na, begroet en geprezen worden, gelijk zijn
Oom, door protestantsche of ongeloovige kenners alleen!
Dezer dagen nog vernam ik de koddige mare dat onze grootste
schrijver (wie durft hem dien naam betwisten ?) niet weerdig
gekeurd werd om in de Koninklijke Vlaamsche Academie
aanveerd te worden als... briefwissselend lid!
Koninklijk en kostelijk voorwaar, en teekenend genoeg!
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Nu dan, ik heb den Christus Mysticus gelezen, eerst met
eenvoudige liefde die naar 't schoone zocht en er van genieten wou; daarna met dien « duivelschen n te helderzienden modernen microscoop....
De eenvoudige liefde zei mij : dat is schoon, dat verheft,
dat is een reine nagalm van het gejubel eener doorvoelde
priesterwijding; dat moest genoten worden door al de neomisten van beide Nederlanden; 't is iets apaarts, een blank
boekske vol zoete roken van een opbloeiende priesterziel,
het zal vreugde strooien over het lentewerk van eiken jongen
priester die het leest, verfrissching en lafenis over den gedaagden Gods- wijngaardenier, die den last en de hitte van
het zomer-dagwerk droeg, die dikwijls leed over het, in
schijn, onnuttig vergoten zweet.... Dezen indruk, den voornaamsten, zal mij geen man ontnemen, al wapende hij mijn
oogen met den sterksten microscoop.
Mij en veel anderen zullen verzen als de volgende uit
Christus Mysticus zeer zoetelijk een dag te binnen brengen
den zoetsten en den morgenreinsten van hun leven :
WIJDING
'k Zie in de koorrosetten
Der hooge kathedraal
Den morgen zonder smetten
Weer klaren. Zevenmaal!
Ik zie gestadig bidden,
Levieten in het rond.
En biddend, in hun midden,
De Hoogepriester stond.
Daar bonzen alle de klokken!
Machtig en wonderbaar.
Van orgeldreun en schokken
De lucht is vol en zwaar.
Dien morgen zonder smetten..., dat gestadig bidden, dat
bonzen van alle de klokken, hebben wij, Godgewijden, het niet
allemaal onthouden, voor eeuwig?
En....
Toen is de Pinkstergeest ontwaakt.
O witte priesters, aangeraakt
Heeft Hij uw hart met heilig vuur.

VAN PRIESTERS-DICHTERS

Iog

Toen kuste Hij uw reine handen,
Gereed de heerlijke offeranden
Te heffen, in het morgenuur.
Gekust heeft Hij u aan den mond,
Die nauwelijks het woord begont
Te stamelen der geheimenis....

En is deze Engelenzang over de Menschwording Christi,
niet oprecht engelachtig van verheven eenvoud :
Nu is in het stille
Van de schemering
s Levens Geest, ter wille
Van den sterveling,
Aan het hart der vrouwe
Zachtjes schuilgegaan.
En zooals de blauwe
Bloemen in het graan,
Klein en zonder geur,
Vooi heur hemelkleur
Geen bewond'ren vragen,
Zoo geeft God de Zoon
In geen aardsch vertoon
Teeken van behagen.
Niemand zal hem zoeken
In die armen doeken,
Zonder aanzien, zonder roem;
Maar 't geloof van binnen,
Boven alle zinnen,
Onderscheidt de Hemelbloem
Och hoe hemelsch-zoet gelispeld is die Zang! En hoe
grootsch- geboetseerd zijn deze
KONINGEN
Drie koningen kwamen van verre
Van Oosten in purperen dag,
Zij volgden de wondere sterre,
De sterre, die Balara voorzag.
Voort jaagt het, de rossen en raderen
In wolken en zeeën van stof,
Hen brandde de dorst om te naderen
Den Koning van 't hemelsche hof.
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Hoog zetelen ze in hun kasteelen
En luchtpaviljoenen, ten top
Van golvende snelle kameelen,
Den vloed dromedaren voorop.
Hen volgen de trotsche staffieren
En ruiters en knapen dooreen;
Zoo zwierig en hoofsch van manieren,
Zoo zag er Jerusalem geen.
Daar trok het langs torens en tinnen,
En drukke paleizen voorbij;
Zij zochten den Koning daarbinnen,
Aldus niet de godsprofecij.
Dies trekken ze zwijgende verder.
Langs velden en heuvel en dal.
Langs kudden en herder op herder,
Van Bethlehem af tot den stal.
O Koning van hemel en aarde,
0 Kindeke bevende en bloot,
Geen ootmood is hooger van waarde,
Noch is er een ootmoed zoo groot.
Och, wil uwe handjes bewegen,
Uw handjes geen scepter gewoon,
Zij geven aan koningen zegen,
Zij spannen de hemelsche kroon.

Ik beveel dus dezen Eersteling van kapelaan Huybers
aan mijne broeders in het Priesterschap, alsook aan alle
andere lieden die hun hert willen ophalen aan eenige heerlijke ontboezemingen van een priesterziel over het Allerheiligste Sakrament, de eeuwige Wonder-Bloem van onzen
blijden godsdienst van Liefde en Leven.

En nu zou ik den kwaden microscoop, die te scherp
ziet, ook moeten onder oogen stellen...
Maar neen : dat werd reeds meer dan voldoende gedaan
door anderen die den Christus Mysticus ontleed en versneden
hebben met onbermhertige strengheid.
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Ik verwijs dus de weetgierigen naar de studieën die
kapelaan Binnewiertz, M. J. Kalff en andere dóórfijne,
misschien te fijne hollandsche critici aan den Christus Mysticus gewijd hebben en ik herlees liever, voor mijn deel,
dezen blanken bundel in eenvoudigheid des herten, al
wensch ik toch zeer vurig dat de dichter Huybers tegen den
volgenden keer toone dat de kritiek hem zalig is geweest.
AUGUST CUPPENS.

of 0 HOE IN 1836 EEN VLAAMSCH
LETTERLIEVEND STUDENTENGENOOTSCHAP WERD OPGERICHT 0
BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN MET TIJD EN VLIJT

In October 1835 ging aan de pas opnieuw ingerichte
hoogeschool te Leuven, de twintigjarige Emmanuel van
Straelen studeeren, een hoogopgeschoten jongeling met
energieke gelaatstrekken, waar over een waas van vriendschappelijkheid lag. Hij kwam van Antwerpen, waar hij
den 24n December 1815 geboren werd, en had pas te
Mechelen, in het gesticht van Pitsenburg, zijn middelbare
studiën geeindigd. Onder de leiding van den vlaamschen
priester J. B. David was hij aldaar zich zelf bewust geworden van zijn eigenaardigheid als Vlaming, en hier viel hij
nu in dat door en door verfranscht en fransch midden van
intellectueelen, waar zelfs bij de Vlamingen alle achting voor
onze taal was verzwonden.
Het is niet zoo moeilijk om begrijpen dat toen de meeste
Vlamingen het gevoel van eigenwaarde kwijt waren, of
beter : nooit gekend hadden, als men denkt aan de omstandigheden waarin drie eeuwen lang het vlaamsche volk had
geleefd.
Het stamgevoel van de Vlamingen zoo zeer verlammend onder het spaansch beheer, begon aan bloedarmoede
te lijden, wanneer onze beste dichters en schrijvers, die naar
Holland verhuisden, het niet meer verlevendigden, — en
voor lang ging het indommelen onder de overheersching
van Oostenrijk en van het consulaat, het directoire en het
keizerrijk van Frankrijk. En de brabantsche omwenteling
en de boerenkrijg ? Dat was maar een slaapwandelen. Wan-
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neer we dan bij stamgenooten werden aangesloten, en de
vensters van onze duffe kamer wijd open konden rukken,
dan bleek het dat de longen van de Vlamingen nog te zwak
waren voor de noorderlucht. Trouwens die stamgenooten
leefden al heel anders dan de Vlamingen. — En de Vlamingen hielpen mee aan de omwenteling.
Dan volgde na 183o de tegenwerking tegen het neder
reactie was zoo sterk dat zelfs onze-landschemt,i
taal gebannen werd uit al wat het openbaar leven raakte.
« Het was een tijd van bevreesdheid en moedeloosheid, »
zei Snellaert, tien jaar later. (i)
Die tegenwerking was te plots en te hevig. Het bewustzijn van eigen aard, de achting voor eigen taal welde op bij
enkele ontwikkelde Vlamingen, en de letterkundige vlaamsche beweging ving aan.
In 1833 kwam voor het eerst uit het letterkundig Jaar
van Rens. In 1834 verschenen onder toezicht van Wil--boekj
lems, Blommaert en Serrure, de Nederduitsche Letteroefeningen
van de beste onder onze rederijkers voor 183o. Het met-goudbekronen van Ledeganck in den, op 21 Juni 1835 uitgeschreven, Staatsprijskamp tot het bezingen van de Zegepraal van
's Lands Onafhankelijkheid en de lotsbestemmingen van het Vaderland, was de slag van den tooverstaf die levendig bewegen
verwekte. De rederijkerskamers verrezen hier en daar in
den aanvang van het jaar i836,tot beoefening van taal- en letterkunde, o. a. den io Februari te Gent : De Tael is gansch
het volk en in Januari te Antwerpen : De Olijftak, en daarboven kwam dan staan de inrichting van Willems en David:
De Maatschappij tot bevordering der Nederduitsche Tael- en Letterkunde die het Belgisch Museum begon uit te geven. (2)
« Ook Leuven moest en zou zijn taalgenootschap hebben)) : dat was het opzet van den jongen student in de
medecijnen.
Taelcongres en Vlaemsch feest te Gent, 1841.
Zie Prof. Scharré en Coopnan. Geschiedenis der Vlaamsche
Letterkunde van het jaar i83o tot heden. — Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen.
Zie ook Lettervruchten van Met T ij d en Vlijt, J. van Linthout,
Leuven, 1863, blz. 7.
(i)

(2)
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Nu was het wel niet zoo aartsmoeilijk zoo'n genootschap op te richten onder de oude burgers, die nog de herinnering bewaard hadden van de vroegere rederijkerskamers
en nog wel iets van hun beschaafde taal afwisten. Maar het
was heel wat anders het te doen in 't leuvensch studentenmidden, onder studenten die pas van tusschen de vier
muren van een onderwijsgesticht kwamen, waar opvoeding
en onderwijs hun in het Latijn en het Fransch werd
gegeven en waar men hun — uit stoere reactiegeest tegen
het Hollandsch — met volle lepels gloeiend lood had ingegoten om te beletten dat hun hartaders zouden kloppen voor
hun taal. (i)
Want waarom hechten aan de nederlandsche taal? Was
niet
de taal die koning Willem aan de « Belgen » had
het
willen opdringen? En was het niet best dat er maar één
officieele taal zou bestaan voor het ééne belgische vaderland,
dat Vlamingen en Walen met hun bloed hadden vrij gevochten? De Vlamingen konden nog wel hun dialect blijven
spreken in hun gemeenen omgang, maar als ze beschaafd
wilden spreken dan moesten ze toch het Fransch gebruiken?
Dat meenden de Walen en met hen de meeste Vlamingen. Dat meenden ook de leuvensche studenten.
Om zoo'n werking aan te durven in zulk een ongunstig
midden, moest men een geestdriftige durver zijn. Emmanuel
van Straelen was een durver.
Naar de getuigenis van wijlen archivaris E. van Even,
was hij een wakkere, st rijdlustige jongen, met stale wilskracht en vooruitstrevende werkzaamheid. Moest zijn oudste
broeder hem niet eens uit de rangen van de vrijwilligers
gaan rukken, die — tijdens de bespreking van de 24 artikelen — opnieuw wilden gaan strijden voor de onschendbaarheid van het belgisch grondgebied? (2)
(i) « Hoe zouden deze studenten meestal het oor geleend hebben aen de inspraek van een regt vaderlandsch gevoel,zy die men
van jongs af geleerd had de tael van het voorgeslacht te misachten.)) Emmanuel van Straelen. — Algemeen Overzicht, in de Lettervruchten van Met Tijd en Vlijt, 1863.
(2) Emmanuel van Straelen bleef zijn leven lang een geest
werker voor de Vlaamsche Beweging. Hij werd onder--driftge
bibliothecaris van de leuvensche hoogeschool, later ging hij als
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Dat was de rechte man voor die taak.
Toen hij in October 1836 opnieuw naar Leuven kwam,
na het verlof, bracht hij uit Antwerpen mee — en hier is
misschien wel te denken aan eenigen invloed van den toen
opnieuw ingerichten Olijftak
een uitgebreid Ontwerp voor
het obregten van een Letterlievend Genootschap, ter beoefeninge der
vaderlandsche Tael. (i)
Dat ontwerp deelde hij mee aan verscheidene vrienden,
met een korte voorrede waarin hij hun zegt dat het doel
van het genootschap zal zijn de leden door de vriendschap
nauwer te verbinden en hun de gelegenheid te geven zich
te oefenen in het spreken en schrijven der moedertaal : ze
zouden daarom niet moeten aanspraak maken op den titel
van « letterkundigen » en het zou ze ook niet hinderen in
hun ernstige studiën.
De eerste bijeenkomst was belegd op Em.van Straelen's
kamer, den 20 Octoker 1836. Ze zaten er met vieren, en een
van de vier was Ein. van Straelen zelf. Een teleurstelling
voor den stichter. Ontmoedigd was hij toch niet. Hij hield
zijn openingsrede (2) en zegde aan zijn drie makkers dat,
hoewel ze daar met weinigen waren, toch nu de grondslag
zou gelegd worden van het genootschap (3). Het doel van
—

geneesheer te Cappellen (prov. Antwerpen) wonen, waar hij op
Juni 1871 stierf. Op zijn graf lieten de flaminganten en de
leden van Met Tijd en Vlijt een gedenkteeken bouwen. Hij nam
een leidend deel aan de Vlaamsche Beweging : in vlug- en
tijdschriften, in dagbladen en op vergaderingen ging hij de
immer-vretende verbastering van ons volk te keer. Hij was de
inrichter van het bekend algemeen petitionnement. Door David werd
alleen hij bekwaam geacht de Vaderlandsche Historie voort te
zetten, en ook aan hem werd het eerst het opmaken van een
Vlaainsch idioticon opgedragen door Met Tijd en Vlijt. (Zie Lettervruchten van Met Tijd en Vlijt, 1874, de redevoeringen op zijn graf
uitgesproken. Zie ook de brieven van E. van Straelen aan
Pastoor Schuermans, o. a. dien van 57 September 1864.)
(i) Dit ontwerp is nog bewaard in de archieven van Met Tijd
en Vlaft.
(2) Door hem getiteld : Rede ter gelegenheid der eerste Jaerlijksche Zitting, uitgesproken door E. A. van Straelen, voorz., den
tosten van Wynmaand 1836.
(3)Zie Eerste Verslagboek. blz. 25.
27

I16

OPRICHTING IN

1836 VAN EEN

het genootschap omschreef hij als volgt : « enkele ledige
stonden nuttig over te brengen met die aen onze vaderland
letteren toe te wyden om derzelfder oefening te gelyk-sche
met den nationalen geest onder ons te onderhouden en dezen
allengs nog meer en meer te doen aengroeyen en te verwarmen. » (i) Ten slotte wakkert hij ze aan om, gelijk andere
Vlamingen het elders doen, zich te ontrekken aan den franschen invloed en eigen aard en taal hoog te achten. Daartoe
zullen hun hoogst dienstig zijn de vergaderingen van het
genootschap, — waarvan de inrichting heelemaal die is van
een rederijkerskamer.
In art. 3 van het « ontwerp» lezen we dat de plaats
waar de leden zullen vergaderen zal geheeten worden « rederykkamer» — al was het dan ook een studentenvertrekje;
en in art. 2 dat het genootschap in zijn blazoen zal dragen :
Dat Meyebloemeken met de zinspreuk : Liefde doet Hopen (2).
Artikel één kenschetst klaar de gevoelens van de meeste
vlaamsche studenten voor hun taal : het bestaan van den
kring moest door de leden geheim gehouden worden, — en
zelfs toen reeds de rector van de hoogeschool en kan. David
hadden aangenomen voorstanders te zijn van den kring,
werd nog besloten dat de nieuwe leden de volgende belofte formule zouden aflezen :
« Ik N. beloof openbaerlijk voor de leden van ons genootschap, ik belove op myn eer en trouw, dat ik aen niemand over
onze kamere gewag zal maken, zelfs niet wanneer ik haer zou
hebben verlaten. » ( 3)
Zoozeer hadden ze niet enkel den spot maar ook de
tegenkanting van hun medestudenten te vreezen.
Om in de behoefte van een bibliotheek te voorzien,
moest ieder lid een lijstje opmaken van de « Nederduytsche
Werken » die hij bezat en dan aan den schrijver overhandigen : die boeken mochten door de andere leden ter
lezing gevraagd worden (§ 2, art. 8). Om de veertien dagen
(i) Zie Eerste Verslagboek, bib. 22.
(2) In latere zittingen werden verscheidene andere zinspreuken voorgesteld, en eindelijk werd Met Tijd en Vlijt aangenomen.
(3) Verslag over de zitting van 26 Februari 1837.
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zou er een zitting gehouden worden, die ten minste één uur
duurt (§ 3, alt. i en 3). Het bijwonen van de zittingen was
voor de leden verplichtend op straf van boet. Elk werkend
lid moest, volgens de statuten, jaarlijks ten minste drie
stukken voorlezen (§ 9, art. i). Dit punt werd niet streng
onderhouden, en gewoonlijk waren die stukjes al niet veel
grooter dan twee bladzijden (i). Meer mocht en kon van
Straelen niet eischen van de vlaamsche studenten van toen.
Hij dacht zelfs nog te moeten toegeven dat « Schoon men
vooral stukken van eggen vinding verlangt, vertalingen der
schoonste plaetsen van goede schrijvers insgelijks mogen
aengenomen worden » (§ g, art. 4). En alsof hij bijna niets
van de persoonlijke werking van de leden durfde verwachten, zegde hij nog uitdrukkelijker: « Hoogst aengenaem zal
het wezen voor het genootschap indien nu en dan iemand
der leden eene rede over het een of ander nuttig onder
wilde ontvouwen en haer eygenmondig uytspreken »-werp
(§ lo, art. 7).
Het genootschap zou dus voor de vlaamsche studenten in de eerste plaats een oefenschool zijn, waar zij,
door het spreken en schrijven, hun taal beter zouden aan
-lern.
Al de voorgedragen werken moesten gekeurd worden
door een afzonderlijke commissie, die bestond uit een derde
deel van de leden van het Genootschap (§ Io, art i, 2). Dat
keuren gebeurde dikwijls op een eigenaardige wijze. Eigen
vooral de opvatting die men toen had van onze-ardigws
Art.
6
van § 9 zegt : « Ieder staet het vrij in zijn stuk
taal.
een spelling volgens zijn goeddunken, buyten de hollandsche,
te volgen; doch zij moet in alles regelmatig en met zich
eenvormig zijn. »
Het woordje buyten zal hier wel beteekenen de holland
buitengesloten veeleer dan benevens de hollaandsche-schepling
spelling. Want ook bij de meeste Vlamingen was toen de
afkeer voor al wat hollandsch was zoo sterk, dat zelfs van
Straelen in zijn redevoering beweerde dat het van allergrootst belang was de taal van de voorouders te behouden
en haar de voorkeur te geven boven de uitheemsche : lang
:

(i) Ze zijn nog alle bewaard.
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genoeg werden er pogingen gedaan ((dan door het fransch,
dan door het hollandsch bestuer om uyt cnze landen de
Belgduytsche tael te verbannen. En wat ander inzicht
daerdoor hadden zy, dan ons allengs tot Franschen of Hollanders te vormen en in onze herten den geest van onafhanglykheid met belgische zeden en godsdienst uyt te do oven.)) (I)
Dat zijn de voornaamste artikels uit de Wetten van het
Tael- en letterlievend Genootschap, ingericht door eenige kweekelingen
der catholyke Universiteit te Leuven, zooals ze, op voorstel van
Emmanuel van Straelen, werden goedgekeurd en onderteekend door 7acob ohan Verberckt Antwerpen, Tan Baptist
Wauters van Dilbeek en Lod. Hendrik Delgeur (2) van St.
Truiden.
In 't duikertje werd zoo Met Tijd en Vlijt geboren op een
klein studentenkamertje. Het kind groeide, werd kloeker,
leerde loopen en welhaast stond het op vaste voeten.
Op de vergaderingen ontbrak in het begin eigen werk
van de leden : de stichter had nog te veel van hen gevraagd.
Delgeur bracht het eerst drie dichtstukjes mee, en al dadelijk was een commissie aangesteld om ze te beoordeelen. In
een volgende vergadering kwam Verberckt met dichtstukjes
af. Al de overige tijd werd gedurende het eerste halfjaar
door den voorzitter ingevuld met voorlezingen uit Reinaert
de Vos, uit gedichten van Bilderdyk en uit Ledeganck's
Op 's Lands Onafhankelijkheid.
Ondertusschen trachtte men nieuwe leden aan te werven. ((Zonder verpoozen bespiedden wy onze makkers en
trachtten wy ze af te luisteren altyd op den loer of geen
woord hunne vlaemsche inborst zou verraden, » getuigde
later van Straelen (3). In de eerste plaats richtten zij zich tot
de studenten die den cursus van kan. David over de vader
geschiedenis bijwoonden, en welhaast slaagde van-landsche
Straelen erin verscheidene vlaamsche studenten bij den
immer aangroeienden kring in te lijven. Zijn kamer was te
(I) Eerste verslagboek, blz. 29.
(2) Later leeraar van het St-Lodewijksgesticht te Mechelen
en lid van de Koninklijke Academie. Overleed te Deurne,
13 September 1888.
(3)Overzicht in De Lettervruchten, 1863, blz. 8
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eng om al de leden te bevatten en reeds vier maanden na de
stichting wendde hij zich tot den Rector van de hoogeschool
met het verzoek de leden te mogen bijeenroepen in de groote
portretten-zaal der Hallen. Dat verzoek werd ingewilligd
en nu verdubbelde de ijver van de leden.
In 1838 moest van Straelen de hoogeschool verlaten.
Toen waren de ijverige bestuurleden : pr. K. J. Bogaerts,
later schoolopziener voor Limburg, H. Clerckx, later advokaat te Hasselt, L. Bollinckx, L. J. van der Molen, J. Borrewater en Jan Nolet de Brouwer. Vooral Nolet was ijverig,
soms al te voortvarend naar het oordeel van de meeste leden,
die hem uit het Genootschap wilden verwijderen. Toch had
hij het zoover gebracht dat in 1839 reeds een bundel Dicht- en
Prozastukken van het Tael- en Letterlievend Genootschap kon verschijnen, met een deel bijdragen van bekende vlaamsche
letterkundigen, die hij persoonlijk was gaan afbedelen.
Van 1839 tot 1841 leed het genootschap aan bloedarmoede. Maar van Straelen kwam opnieuw naar Leuven, als
onder-bibliothecaris van de hoogeschool, en leven en beweging kwam met hem.
Aan zoo'n kring, die stond tusschen de twee uiteinden
van het studentenleven : het blokken en het rollen,en die den
invloed diep ondergaan moest van al de wisselvalligheden
van het studentenmidden, was een vaste steun noodig. De
Rector en prof. David waren reeds een paar jaren ((voorstaanders «van het Genootschap, maar David kwam zelden
de vergaderingen bijwonen, en Mgr. de Ram ondersteunde
meer de jongere Société littéraire.Op 14 October 1842 werd, op
aanvraag van de leden, door Mgr. de Ram aan Kan. David
het voorzitterschap van den Kring aangeboden. David
aanvaardde het niet gereedelijk. Een jaar nadien ontving de
Rector een diploma van Met Tijd en Vlijt waarin gezegd
wordt dat hem « opnieuw met eenparige stemmen het eerevoorzitterschap wordt opgedragen », en David ontving een
diploma, opgesteld door Met Tijd en Vlijt en onderteekend
door den Rector, waarin deze, in hoedanigheid van eerevoorzitter, hem « kiest tot bestendigen voorzitter van ons
Tael- en Letterlievend Genootschap » ( i). Toen heeft David
(i) De afschriften van die diplomas zijn nog bewaard.
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aanvaard. En hoe langer hoe meer wijdde hij zijn beste
krachten aan Met Tijd en Vlijt en werd hij de leider van de
vlaamsche studenten te Leuven. Met hem bloeide het Genootschap op (i).
Prof. Paul Fredericq heeft in De Gids (November 19o3)
een zeer waardeerend artikel geschreven over den weldoen den invloed van de Academische Studentengenootschappen
op de Vlaamsche Beweging. Daarin heeft hij echter al te
veel het katholieke Met Tijd en Vlijt voorbij gekeken, om
enkel den blik te richten op het vrijzinnige 't Zal wel Gaan,
dat toch eerst 18 jaar na het Leuvensch Genootschap — in
1854 — door J. Vuylsteke te Gent werd gesticht.
Wat had vóór dien tijd Met Tijd en Vlijt niet al verricht
in de Vlaamsche Beweging!
De leden van het genootschap waren de voornaamste
opstellers van De Middelaer en later van zijn opvolger

De School- en Letterbode.
In 1842 zonden ze een vertoogschrift naar Koning en
Kamers «ten einde er in de wet over het hooger onderwijs
voorzien wordt, opdat de nationale letterkunde in ieder van
's lands academiën een bijzonderen leerstoel moge heb
Aan die vraag werd voldaan, en David werd te-ben»(2).
Leuven aangesteld als leeraar in de nederlandsche letterkunde.
Van Met Tijd en Vlijt ging in 184o het Algemeen Petitionnement uit, waardoor 40.000 Vlamingen uit het land aan
het Staatsbestuur en de wetgeving voor het Nederlandsch
gelijke rechten en voordeelen, als het Fransch mocht
genieten, eischten.
Met Tijd en Vlijt nam daarna levendig deel aan het bepalen van de spellingsregels op het congres te Gent.
Ondertusschen was er geen gehoor verleend aan het
Petitionnement van 184o. In Met Tijd en Vlijt werd dan in
1844 het eerst de gedachte opgevat dat al de vlaamsche
maatschappijen aan den Koning in persoon recht voor hun
(i) David bleef voorzitter tot aan zijn dood. Na hem werd
Prof. P. Willems aangesteld. Daarna werd Prof. P. Alberdingk
Thym voorzitter en sedert dit schooljaar is het Prof. Vliebergh.
(2) Cf. het verslag door David, blz. 1842.
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taal zouden gaan vragen, en tevens zouden werken voor
het oprichten van een Vlaamsche Academie, en het deel
dat het leuvensch studentengenootschap nam in het voorbereiden van den eersten grooten landdag te Brussel in
1844 was niet gering.
Dit alles deed Met Tijd en Vlijt tien jaar vóór 't Zal wel
gaan ontstond, en dan spreek ik nog niet eens van de jaar
vergaderingen, die algemeene vlaamsche congres--lijksche
sen van letterkundigen waren, en van de wekelijksche
vergaderingen.
Zoo bleef Met Tijd en Vlijt tot vandaag toe voortwerken.
En wanneer men nu de verslagboeken en de « Lettervruchten)) doorbladert, dan staat men in bewondering voor het
7 0-jarig intens leven van een studentengenootschap, in
wiens aard het dan toch ligt jaarlijks den kring van zijn
leden te zien losgaan. Maar juist dààrin ligt de hooge beteekenis van Met Tijd en Vlijt : dit genootschap is de vruchtbare peul van katholieke vlaamsche jongelingen die jaarlijks rijpt en openspat en uit wier zaadjes, over heel het
Vlaamsche land verspreid, dat woud van ontwikkelde Vlamingen is gerezen, die zich bewust zijn van hun eigen aard.
Voor wie onze Vlaamsche Beweging kent is dit geen
holklinkende beeldspraak.
LEO VAN PUYVELDE.

Dr. AUGUST SNIEDERS .# .4 ..4
(Vervolg)

PROZA
Het proza van August Snieders werd al menigmaal en
zeer verschillig beoordeeld. Ik wil hier spreken over woord
en stijl, over de eigenlijke bouwstoffen in 't letterlijk opstel.
Wie heeft er beweerd,dat Snieders Hollandsch heeft gewild
en geschreven in sommige novellen die bij eerste lezing voor
het Noorden bestemd waren; dat hij Vlaamsch heeft gesproken met de lezers van Conscience; en dat hij nog wat
Antwerpsch overhield, om bij tijd en stond een plaatselijke
kleur te geven aan 't Handelsblad?
Dr. Jan Ten Brink zoekt het beste in Snieders' eerstelingen, en wijst op een stijl vol gallicismen. Al wie van Jan
ten Brink de laatste bladzijde gelezen heeft over België, hecht
niet de minste weerde aan zulk geschrijf. Nochtans moeten
wij bekennen dat er veel verwaarloosd bleef in woord en
stijl van Snieders. Met overijling is hij menigmaal te werk
gegaan. De uitgaven zijn niet verzorgd naar behooren. Maar
kent Snieders zijne taal ? Zeker ja!
Die letterkundige bewoording is sober, maar passend
en afwisselend volgens toestanden, personen en gedachten.
Snieders hanteert eene scherpe pen. Laat ons niet vitten op
kleinigheden. Zeker kunt gij feilen voor den dag brengen;
daarin geef ik u gelijk op voorhand. Maar wenscht of eischt
toch geen volksproza in den aard van onze fijn-schilderende of fijn- knoeiende esthetiek! Ik wil geen aanstoot geven met deze rechtzinnige bewering.De aristocratische kunst
mag roemen op haar koninklijke weerde,vooral in naam van
Guido Gezelle. Maar zij moet daarom alles niet bedwingen
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en beheerschen. Op de begrijpelijke kunst voor de massa
wordt geen voldoende aandacht meer gevestigd, dat is mijne
thesis en mijne overtuiging. Zij komt niet meer tot haar
recht ; het afsterven van Conscience en Snieders liet een
ontzaggelijke leemte. De moderne kunst veracht het volk,
en daarom ook Conscience en Snieders; zelf levert zij weinig
of niets van sociale bediedenis. Het goddelooze en het zedeboze komt maatschappelijk bederf zaaien, allerwegen, ja,
en zulks in naam van moderne of vooruitstrevende kunst.
Beweren dat eene goud-zuivere kunst onvereenigbaar zou
wezen met sociale en christene begrippen,dat is me toch zoo
ontzaggelijk pedant, zoo ontzaggelijk gelogen. Ab esse ad
posse. Op die kunst voor het volk past de beminnelijke een
oude liedjes zijn de mooiste », zegt het-voudighe.«D
spreekwoord. Toch zijn die eenvoudig, in woord en in
klank. Echte verfijning mag er wel toegevoegd worden aan
't volksverhaal ; die verfijning ontbreekt niet in de geestige
middeleeuwschevolksdichten. Het nieuwere heeft ook zijnen
goeden kant ; maar overladen is bederven.
Om nu het gedachtenleven in de letteren van Snieders
te bespreken, kan eene opmerking van Pol de Mont te pas
komen :
« Hij ontwikkelde zich, eerst onder den invloed van Hendrik Conscience, daarna meer en meer onder dien van den
grooten Engelschen humorist Charles Dickens. »
Dit oordeel zal onbesproken aangenomen worden;
maar Snieders bezat buitendien een heele dosis eigen gevoel
en eigen kunstbegrip. In zijn jonge jaren deed hij zich
menigmaal voor als een kunstenaar met nieuwe vooruitstrevende begrippen. Zijne liedekens klinken heel aardig, en
Het Glimwormke in proza heeft eigen gedaante en eigen flikkering. Heibloemeken nevens De Loteling hebben gewis eenige
familietrekken gemeen met elkander. Nochtans zoudt gij
licht een grondig verschil kunnen opmaken, namelijk dat
August Snieders meer het verhaal wil doen groeien en
Conscience veel meer het gevoel ontwikkelt.
De invloed van Dickens valt niet te loochenen, en ver
doen ook Sheakspeare op den achter--schilgetafrn
grond van het tooneel verrijzen. Overeenkomst is er nog te
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vinden met Walter Scott ; en zou Thakeray, met zijn Vanity
Fair, den fijnen satirischen humor niet gekruid hebben ? Bij
de lezing van de Klokketonen, o. a. komt er wel iets vóór den
geest, dat op den Ouden Heer Smits doet peinzen; in Het
Vervallen Huis daarentegen zou Van Lennep in vergelijking
treden, en aldus krijgen we in de verte een ander uitzicht
op Engelsche kunst; maar Snieders bewaart overal zijne
persoonlijkheid en eigen standpunt. Met den schrijver van
Ko Folkes stond hij jarenlang in nauwe betrekking, en de
Katholieke Illustratie vergde eene samenwerking in dezelfde
richting. — Onder de Fransche schrijvers was Paul Féval
een trouwe vriend van Snieders ; en is het waar, dat onze
Vlaming er menigmaal een verwijt in vond, als een nijdige
hand een pas-verschenen boek van Erckmann en Chatrian
onder zijne oogen legde ? Snieders had zeker eene voorliefde
in zake van letterkundigen trant, een natuurlijke overeen
zekere schrijvers, een geheugen in breede be--steming
lezenheid, en hier of daar gaf hij eene weerspiegeling. Maar
zij, die 't ongelijk vergrooten, moeten eerst hunne beschuldiging nog goed maken.
Om de leiding van Snieders' talent beter voor te stellen,
mag ik hier verzekeren dat hij grooten eerbied koesterde
voor de Kritieken en Fantaziën van Busken Huet. De romanschrijver kocht weinig boeken, — hij kreeg of ontleende ; —
eenige deelen van voornoemde studiën bevinden zich toch
in de nagelaten bibliotheek. In de Dorjbsvertelling van de
25-27ste aflevering wordt misschien het raadsel opgelost.
Busken Huet had den Vlaamschen roman zoozeer opgehemeld en aangeprezen, dat Snieders gewis niet ongevoelig
kon blijven.
Wij lezen verder van Pol de Mont over onzen gevierden
schrijver:
((Was hij, in zijn eerste werken, niet geheel vrij van romantische overgevoeligheid, in zijn latere en betere veropenbaarde hij zich als een scherp opmerker, die het leven ook zoo
als het in werkelijkheid is, een belangrijke bron van studie acht
en bij voorkeur zijn helden en heldinnen teekent en kleurt naar
de natuur. Met een duidelijke neiging naar een, overigens, meest
altijd onschadelijke satire, slaagt hij vooral in het schetsen van
verkeerdheden, belachelijkheden en ondeugden uit onze heden-
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daagsche maatschappij en meer dan een van de beunhazen,
avonturiers en kwakzalvers van allen aard, welke hij zoo geerne
ten tooneele voert, blijft in den geest van den lezer voortleven.»
Niet zoozeer de romantische overgevoeligheid, als wel
de romantische handeling, doet hier en daar eens schuddebollend opzien. Het phantastische uit Faust of van Hoffmann komt van tijd tot tijd om den hoek gluren, b. v. in
het historisch verhaal : Antwerpen in Brand. Bij deze overdrijving moeten wij onze schrijvers van de jaren '4o nog
grootendeels verontschuldigen, omdat ons Vlaamsche volk
geene voldoende opleiding genoten had. Om te doen lezen,
moesten de letterkundigen streng rekening houden van
natuur en vatbaarheid, die er ligt in de volksziel. Bij alle
eenvoudigheid der folklore zit er toch dikwijls een treffende
overdrijving in de voorstelling. Het kind zal eerst zijn
blikken vestigen op het vurig-flikkerende van kleur, en ons
Kempische volk vertelt van den brandenden schaj'er.
Over het algemeen kunnen wij nog staande houden,
dat Aug. Snieders in zijne deelen van een geheel niet overal
op dezelfde hoogte blijft. Er is een ontzaggelijk verschil in
de kunstweerde van zijne boeken, en hetzelfde bestaat menigmaal voor de bladzijden of tafereelen, zoowel in gevoel en
gedachten als in woord en in stijl.
Laat ons een uitstapje wagen in die letterkundige
warande, en laat ons opvolgentlijk even stilstaan bij de
landelijke, de stedelijke en de historische romans, om verder
nog een woordje te reppen over allerlei, over kleinere en
fijnere voortbrengselen.
LANDELIJKE ROMANS EN NOVELLEN UIT TE KEMPEN
Indien wij een grondig verschil zoeken tusschen de
landelijke romans en novellen van Conscience, van Renier
en van August Snieders dan mogen wij de betrekkingen van
elken schrijver niet uit het oog verliezen.
Er zit natuurwaarheid in de werken van Conscience,
en door geene Hollandsche kritiek moeten wij 't anders
laten wijsmaken.
In het landelijke van Conscience zien en tasten wij het
eigenaardige van de Kempen. Hij leefde daar in nauwe
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aanraking met dat volk ; hij leefde daar in alle jaargetijden;
hij kende aldaar de bosschen en velden, de kronkelende
karresporen en de breedlijnende vlakte van de stil-droomende hei, die eenen wagenden indruk heeft gemaakt als
de wijd-wentelende, wissel -kleurige zee.
Conscience kende het leven in de dorpskom, in de oude
afspanning, in de eenzame hoeve, in de hutte langs den
boschkant; hij kende alle gonzende, bonzende, ratelende
en zingende geruchten. Hij heeft gehoord en gezien, — hij
Conscience, — en hij heeft geschilderd en gezongen, heerlijk, in Vlaamsche kunst. Conscience heeft gesproken met
het volk niet op eenen vluchtigen uitstap alleen, maar hij
heeft werkelijk daar geleefd, weken en maanden, nu eens
hier en dan weer elders. Uit al die wriemeling van slaafsche
en edele gevoelens, uit al dat samenhangende van kracht
en zwakheid, uit die oppervlakkige weerkaatsing en uit die
geheime diepte heeft Conscience het binnenleven van de
christene Kempen leeren schatten en waardeeren. Met
vaste hand en vaste overtuiging heeft hij zijne blank-rozige
kleuren en zijn donkere tinten gemengeld. De spraak van
dat volk is afgeluisterd. Conscience heeft er veel van onthouden. Een gallicism of eene taalfout zal die waarheid
niet wegcijferen. De bevallige kunst van Conscience vindt
haren glans en hare groeikrachten niet in het « sentimenteele ». Neen, de poësis voert eene tooverroede, die het
zonnelicht uit den Oosten laat opdagen en het gansche
landschap doet leven en tintelen in morgenkleur.
En toch blijft Renier Snieders de ware, de meest-echte
schrijver van de Kempen. Hij is de Mistral van zijn
geboortestreek.
Renier werd geboren in de Meierij. Dat zwoegende
volk leefde daar eenzaam en afgezonderd; het behield zijn
eigen zegging, zijn eigen lied, zijn eigen aard en gedaante.
Renier kende dat volk, in zijn dichterlijken eenvoud, hij
kende alle dorpen en gehuchten, met eeuwenoude overleveringen en gebruiken. — Maar verder nog, als dokter in
Turnhout, bevond zich Renier in gunstige gelegenheid.
Uren in den omtrek was de grijze wetsdokter befaamd. Hij
was niet alleen de kundige geneesheer, maar hij gold nog
als de wijze man, die vertrouwen wist in te boezemen. Het
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volk had voor Snieders geene geheimen; het sprak tot
Snieders zijne eigene taal, de taal van hart en ziel. Ik mag
dat wel houden staan, want in mijne familie vind ik afdoende bewijzen. En 't geheugt me nog hoe ik over dertig
jaar eens mocht mederijden, toen vader eenen kankerzieken
buurman naar Turnhout bracht. In de consultatiekamer had
ik bloed zien bloeien uit den mond; maar ik weet nog zoo
goed met welke troostende woorden nude dokter zijn armen
patiënt wist aan te spreken, en tranen van hoop en dankbaarheid blonken er in de oogen.
Als wij nu op de letterkundige beschouwing terug
komen, dan zal het ons dadelijk opvallen, hoe natuurlijk
Renier zijne personen laat spreken. 't Zijn menschen in
levenden lijve, die zeggen wat zij willen zonder woordenboek te gebruiken. Zij spreken hunne taal. Bij Snieders is
de samenspraak natuurlijk en boeiend ; die stijl is het levend
gesproken woord, naar eigen trant van streek en personen.
Snieders redekavelt zelf niet, op kunstmatige wijze ; neen,
hij laat de personen aan 't woord, die in de zaak betrokken
zijn; en die personen beschouwen de hoeve en het landschap, en vragen en berekenen volgens eigen natuur. Ze
hebben hunne doening, waarin ze vergroeid zijn, en de
schrijver wil dat laten hooren en zien. In de beschrijving is
de Dokter min glansrijk dan Conscience, maar 't is zoo intiem getroffen. Mocht ik hier een enkele novelle ontleden,
dan zoude ik op iedere bladzijde gelegenheid vinden om
mijne bewering te staven. Kent gij Het Kraaiennest ? Geurik
Minten is de treffelijke huurboer die eigenaar wil worden :
zijn droom en zijn geluk! De Kempenaar wil zelf koning
zijn op eigen erf. Dat geeft ook werklust en fierheid. Als
Minten van verre 't Kraaiennest beschouwt en droomend en
schuchter zijne plannen smeedt, dan ziet hij 't liggen tusschen twee donkere mastebosschen, met hooge kruinen,
waar in 't lentegetij de kraaien komen nestelen ; — 't pachthof met zijne schuren en stallen is omgeven met eene
beukenhaag, waardoor het witgeverfde hekken toegang
verleent. Dat weelderige mastbosch heeft zijne beteekenis.
Die haag en dat hekken zijn de zondagstooi van 't heerlijk
boerenhof.
Hoe bedeesd wordt 's avonds het geld opgegraven in
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de oude huurstede. Minten en zijne vrouw zijn niet sentimenteel, en toch zoo goelijk : oppassend boerenvolk van den
ouden stempel. — De verkooping en de keersbranding is
eene felle gebeurtenis in 't dorp. Snieders weet hoezeer het
buitenvolk daar belang in stelt : 't moet er bij zijn. —
Meegeleefd ! — De trotsche, nijdige burgemeester Lootman
ziet het Kraaiennest ontsnappen. Hij zal zich wreken. — Ja,
de burgemeester speelt dikwijls de hatelijke rol in de vertellingen van Renier. Ge moet weten, dat de burgemeester in
Holland een afgeveerdigde ambtenaar is, menigmaal een
vreemdeling, somtijds een protestant, in katholieke dorpen.
De verhuizing is me toch zoo frisch-levend, dat ik ze wel
geerne tusschen de beste bladzijden van onze letterkunde
reken.
En ziet ge burgemeesters Mijntje aan de deur staan, als
stoet
voorbij trekt ? Hare ijdelheid! Haar sissende slande
gennijd ! Ja, de eigenaar van 't Kraaiennest is van oudsher
Hoofdman der Gilde en Kerkmeester. In die stille dorpen
heeft het gildefeest heel wat te beteekenen ; de vrouwen zijn
er misschien nog het ergste op uit. Snieders, gij kent uw
volk !
De veldwachter, de slaafsche dienaar van den oppermachtigen Lootman, zal moeilijkheden berokkenen aan den
nieuwen boer van 't Kraaiennest : een proces op handen!
Een advokaat van kwade zaken, een aftruggelaar is Krakemik ! Het kluchtige groeit hier wel tot eene caricatuur,
maar dat bederft niets voor het begrip en het genot van den
Kempischen lezer. De lichtgeloovige Minten laat zich om
den tuin leiden. Hier wil Snieders voorwaar aan zijne
boeren de les spellen : « Weest voorzichtig, weest voorzichtig ! » De boer zal 't Kraaiennest niet gemakkelijk vergeten. Geurik Minten wordt letterlijk ten onder gebracht.
Daartusschen komt nog die hatelijke loting en de inkwartiering. Is dat bladvulsel ? Bah! laat die vertellingen dan eens
lezen aan den Kempischen heerd, en den ganschen avond
zal er geproken worden van 't soldatenleven.
Vroeger kwam de gedachte van oorlog onvermijdelijk
in den geest en vond nog meer gevoelige snaren. De inkwartiering en het kamp van Raevels waren geen holklinkende
roman-woorden ; op de grenzen wist het volk wel beter. In
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den oorlog van '3o heeft onze kleine gemeente Poppel over
de 4500 gulden verloren bij de invallen der Hollanders en
de Kielmannen hebben meer dan 13oo gulden gekost.
Snieders wist heel goed wat hij schreef, zijn effekt was
berekend. Hij schreef voor het volk.
Een officier komt op 't Kraaiewiest : hij droogt zijne
voeten bij het turfvuur en drinkt een kopje koffie. Hoort gij
Minten en zijne vrouw daar spreken en stille klagen ?
De vriendelijke officier vertrekt en laat twee gouden
Willempjes. Wie was die vreemdeling? De prins van
Oranje, die later Willem de Tweede zou heeten en zijn
verblijf hield te Tilburg, die zijne hoeven ging bezoeken
van de schaapskooi, waar tegenwoordig de Paters Trappisten hun klooster hebben; Willem, de boezemvriend van
Mgr Swysen. Hij is, daar in Holland, de geliefde volksheld
van deze katholieke streken. — Bij de aankomst van nieuwe
troepen: « Geene inkwartiering op 't Kraaiennest ! » De zoon
krijgt onbepaald verlof, het proces wordt gunstig geregeld.
— Lootman wordt opgebracht naar de gevangenis en
Minten krijgt zijne aanstelling van burgemeester.
Geachte lezer, ik bewonder deze novelle, om haar echtplaatselijk, Kempisch karakter.
De werken van Renier Snieders hebben eene objectieve
beteekenis, subjectieve in dezen zin, dat de schrijver bewust
is van eene natuur-frissche opvatting, die leeft in den geest
en in de verbeelding van zijn lezend publiek, of die ten
minste verstaanbaar en genietbaar is.
De oppervlakkige beoordeelaar kan zekere eentonigheid
ten laste leggen van den schrijver, maar bij nader toezicht
heeft Renier Snieders eene allergrootste verscheidenheid,
die alles aanraakt wat het stille, Kempische volk aanbelangt.
In de laatste tendenzwerken ligt er zeker eene uitspatting,
die wij overal niet als kunst mogen bewonderen, maar een
goddelooze criticus heeft daarbij toch vrijwillig over 't hoofd
gezien, dat het volk oordeelde op voorhand, vooraleer
Snieders geschreven had, en vooraleer de kritiek hare spotternij liet hooren. De opvattingen van Renier Snieders zijn
gegroeid uit den Kempischen grond, en hij schrijft eerst en
vooral voor zijn rein- eenvoudig, Kempisch volk.
Hoeverre nu heeft August het gebracht met zijne lande-
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lijke verhalen ? In De Geest van het Vaderhuis is de schrijver
zeer gemoedelijk. Dat lezen en herlezen we in éénen adem,
met klimmend genot. De diepste gevoelens van zijn eigen
hart krijgen eene kristalheldere uitbeelding. Bovendien zijn
er gedachten in besloten, die ons diepdenkend doen overwegen. Als novelle komt Het Bloemengraf op den voorrang.
Overdrevenheid, volgens de mode van den tijd, is het aan
gebrek. De inleiding is moeilijk-gezocht, August-stoelijk
Snieders heeft geschilderd uit de verte, volgens overeen
schoonheidsleer. Hiermede wil ik enkel beweren-komstelij
dat er eigenlijk weinig inzit, dat buiten de algemeene romanwereld valt. Ware Aug. Snieders beter getrouw gebleven
aan zijn eigen natuur uit eigen landelijke streek, dan zou
die echte kunst van Het Bloemengraf zoo lichtelijk niet verdorren of verwelken. Het cosmopolistisch begrip heeft hier schade
toegebracht aan het persoonlijk talent van den schrijver.
Laat ons de beoordeeling aanhalen van Ida von
Düringsfeld :
« Na Conscience is August Snieders de meest gelezen
Vlaamsche romanschrijver De arme Schoolmeester werd in 1853 in
zijn geheel in de Nieuwe Rotterdamsche Gourant overgedrukt en
vertaald in het Duitsch en in het Fransch. Even gezocht werden
de Orgeldraaier en de DorJs^astoor (r853) ; het eerste dezer verhalen werd vertaald in het Engelsch en in het Duitsch. Mijzelf
bevalt het best Het Bloemengraf, waarin de dichter zijn geliefd
geboortedorp schildert. De schakeeringen zijn er allerzachtst,
en veel minder scherp dan in de andere romans is er het contrast tusschen de licht- en schaduwzijde. »

Th. Coopman en L. Scharpé komen dit gezegde bevestigen :
« Deze lof van het Bloemengraf is verdiend. Ook de bestgeslaagde latere verhalen uit het dorps- en landleven doen deze
vertelling toch niet vergeten, hoeveel genietbaars er ook mag
liggen in de aandoenlijke Bladelsche uitwijkelingsnovelle De
Fortuinzoekers, in het keurige Heibloemeken, ... in het Sneeuwvlokske,
... in fob Jeurick, ... in Stille Waters, enz. »
Zeker ontbreekt hier den scbrijver de begaafdheid niet,

maar hij bleef niet in voeling met de Kempen zooals Renier.
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Zijne studie en beslommeringen doen naar de Meierij nog
uitzien als naar een oud tooverpaleis. Maar hadde de schrijver
van Het Bloemengraf in even gunstige omstandigheden zijn
talent zien ontwikkelen als Renier, dan zou hij waarschijnlijk met meer fijnheid, met meer uiterlijke kunst, met meer
verwikkeling hebben uitgestald, en ten minste langs dezen
kant zou hij 't op Renier gewonnen hebben. Dat mogen wij
vermoeden. Zijne kunst ware wellicht verder doorgedrongen
in 't buitenland,ter wille van meer bestudeerdebehaaglijkheid.
Na de lezing van De Orgeldraaier komen wij nog tot andere vragen en beschouwingen en besluiten.
Uit dezen roman wil de schilder een engelreine liefde
als hoogste ideaal doen glanzen. De edelste gevoelens
in teedere, ongerepte kleuren, groeien en bloeien als leliën
en rozen in den bekoorlijken lusthof, waar de simpele
duiven kirren en trippelen. Die symbolen van ontluikende
schoonheid geven een genot van levenslust en verplaatsen
onze gevoelens in witbloesemende Lente, in heerlijken
dageraad, vol zonne- zinderend hopen en beminnen.
Die voldoening en voldaanheid, welke Snieders aan
hart en ziel van zijne lezers gunt, zullen tegenwoordig
buiten de mode vallen; maar 't zijn en blijven toch bloemen
en bloemstruiken die eenen weldoenden geur uitwasemen.
Eenen bos rozen in den levenshof mogen wij voor geen onkruid schelden.
Wij zullen geerne toegeven dat heel de letterkundige
hoving met geen rozen en leliën en seringa's moet beplant
worden. Bij deze beschouwing trekken wij ons eerste besluit : Snieders idealiseert zijne liefdefiguren, en daarom
verdient hij geen blaam,— zoomin als Renier of Conscience!
Maar het onwaarschijnlijke gluipt en sluipt er hier en daar
tusschen in. Duiveke is eene wonderfiguur, beminnelijk,
maar onzelfstandig! Wie durft beweren, dat de Vlaming
hier geen aanspraak wil maken op eene vrijheid, die geerne
aan Dickens en zooveel anderen werd toegestaan? Zijn effectmiddel is geene onberispelijke volmaaktheid, maar het bewijst nuttige diensten. De roman heeft altijd eenen opgeschroefden kant. Het natuurlijke van den roman is altijd
maar betrekkelijk. Een overeenkomstelijke toegeeflijkheid
moet immer worden ingeroepen.
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Na die tweede bevestiging komt eene derde vraag: Is

De Orgeldraaier een landelijk roman? De opsteller geeft ons
wellicht de overtuiging van eigen hart en ondervinding, in
deze overweldigende verzuchting naar zijn geboortedorp.
« Dwaal de vreemde landen door; zeil de werelddeelen om;
leer de grootheid van natuur en kunst, in al hare omvatting,
kennen; laat de paleizen der grooten, de hoven der koningen u
verblinden en u in den maalstroom van een woelig leven meêslepen, maar, geloof mij, gij zult de nederige plek waar gij ge
boren zijt, al is zij nog zoo arm en naakt : waar gij als kind
gespeeld hebt, waar gij gelukkig zijt geweest als jongeling, waar
de graven uwer ouders zijn; gij zult die plek willen wêerzien,
en indien gij nooit van aandoening geweend hebt, dan zult gij
op dat oogenblik veeenen gelijk een kind, zelfs met een vergrijsd hoofd. »
-

Is het verhaal zelf nu Kempisch en landelijk? — Op de
eerste veronderstelling zal ik bepaald antwoorden, dat zulke
personen en landschappen volstrekt niet eigen zijn aan
eenige streek. Is het dan landelijk? Ja, in zooverre het
kasteel van Hilgenoord buiten de stad gelegen is. Daar het
verblijf van Regina eenmaal is vastgesteld, zijn er ook twee
personen van het dorp, die in betrekking staan met de
hoofdfiguren : Willem, de voorzanger en de oude dorpspastoor. Zij hebben nochtans maar juist zooveel eigenaardigheid van het landelijke, als zij wel in aanmerking moeten
komen voor de freule van het kasteel. Snieders heeft geschreven voor zijn lezend publiek uit de stad. In zijne ver
misschien Hilgenoord eene werkelijkheid, en.-beldingwas
zag en wist hij veel meer dan hij den lezer heeft willen toogen. Schier alle eigenaardige, uitkomende schildering is hier
van kant gelaten,ter bevordering van de dramatische voorstelling. Nochtans wil ik niet bedoelen, dat zulke lezing voor
liet buitenvolk ongenietbaar is. Bij De Orgeldraaier vind ik
eenen overgang, een verband tusschen den lindelijken en
stedelijken roman.
In de samenvatting van onze redeneering mogen wij
nogmaals herhalen, dat Conscience, Renier en August
Snieders den landelijken roman volgens een verschillig oorbeeld hebben opgevat, maar dat zij nauw bij elkander aansluiten in de rechtzinnige vereering, welke zij het landelijke
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en het Kempische toedragen. Het verschil moet gezocht
worden in de verschillige verhouding van den schrijver tot
het volk. Naast de gevierde Vlaamsche namen zou de talentvolle Jan Jacob Cremer nog in vergelijking mogen gesteld
worden. Zijn Betuwsche en Overbetuwsche novellen geven
ook zooveel eigenaardige frischheid. Het zij genoeg er de
aandacht op te vestigen.
't Kan nu een paar jaren geleden zijn, toen hoorde ik
den schrij ver van La Terre qui meurt deze stelling verdedigen : « De volksroman bestaat niet, en toch verdient hij
wel burgerrecht in de letterkunde.
Ik moest het natuurlijk betreuren, dat de Fransche
denker onze Vlaamsche letterkunde over 't hoofd zag.
Snieders en Conscience, gij hebt geschreven voor het volk!
Het Vlaamsche volk blijve U dankbaar!
STEDELIJKE ROMANS.

August Snieders leefde in de groote stad, en heeft er
zijn oogen den kost gegeven. Wanneer hij den ouden kruidenier van dag tot dag beter leert kennen, den eenvoudigen
man, die eer aan zijne zaken heeft gedaan, dan kan de
schrijver heel goed verdragen dat de zon in 't water schijnt.
Met genegenheid zal hij spreken van zijn gelukkigen buurman, een toonbeeld voor anderen. Al gaande en wandelende heeft de leergierige philosoof toch zooveel te studeeren. Er spiegelt eene heele wereld in zijne ziel. Maar in
zijn omgang met alle vriendelijke beroering, daar blijft zijn
heldere dorpsgeest ongeloovig voor goochelenden flikker praal en vreemd aan bedwelmende gejaagheid. Hij wikt en
weegt en oordeelt, — en menigmaal speelt er een lichte
grimlach om zijne lippen. De opsteller van 't Handelsblad
weet zeer goed hoe de fondsen staan, en hij blijft het spreekwoord indachtig: 't Is al geen goud wat er blinkt. Van
hoog vliegen en diep vallen heeft hij zijne overtuiging opgedaan ; want hij heeft al menigen kermis-ballon zien nederstorten. Hier of daar heeft hij ook den speelman op 't dak
zien zitten, en weken en maanden nadien ging de nieuws
dan nog eventjes zien of er aan 't huis geene veran--gier
dering te bespeuren was.
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Zijn Handelsblad moet Antwerpen inlichten, en de courantier moet een alwetende Duppel zijn.
Met die noodzakelijkheid en uit die hoedanigheden
heeft August Snieders zijne gedachten geput, die goud weerde schenken aan zijne geijkte verhalen.
Laat ons eventjes De Geldduivel in oogenschouw nemen.
Dezen roman zou ik misschien voor den besten keuren,dien
wij aan de pen van August Snieders te danken hebben.
Mijnheer Drozer is een nieuwe rijke; hij doet groot,
hij moet wel naar de pijpen dansen van zijne praalzieke
Mevrouw, Drozer-van Filtz. Mijnheer Lens, de Kassier der
Bank heeft een wit voetje bij het gezelschap van Mevrouw;
maar kiesch of nauwgezet is het pronkend heerschap vol
niet. In den nacht komt hij terug met den jongen-strek
heer Guller, wien hij bescherming had beloofd. De snoeshaan pocht op zijn behendig spel. — Hij won in den avond
5oo fr. Hij kettert als een duivel wanneer zijn gezel nog een
Christus-beeld durft groeten langs de straat. 't Is ruw en
onbeschoft, realistisch van satanieke spotternij. Dat klinkt
als een strijdende koperklank in een vedelend orkest. Maar
Snieders heeft de harmonie van zijn geheel daarmee niet
bedorven. Hoor verder, met wat striemende scherts de kale
heer Lens het aanbeden gezelschap van verre bejegent !
Dan komen zijne theorieën van zelfzuchtige berekening. De
polemist van 't Handelsblad heeft hier zijn scherpste pen
gebruikt. In 't huisgezin van Mijnheer Lens, in 't Gouden
Schaap is het huiselijk geluk erg gestoord. — De zorgzame
vrouw kan de schuldbrieven niet langer goedmaken. Het
gesprek tusschen de twee echtgenooten verwekt een rechtzinnig medelijden met deze goedaardige en oppassende
koopvrouw.
a— (( De winkel heeft altijd genoeg opgebracht, om in het
huishouden te voorzien. Gij zorgt dus niet meer voor de zaken. »
— « Ik niet, Karel? ik niet ?... Och, ik werk en slaaf toch
den ganschen dag. Ik spaar het uit mijnen mond, daar waar het
mogelijk is. Ik heb zelfs de dienstmeid weggezonden. Geloof me,
indien ik het uit mijn hart snijden kon, ik zou het doen! »
De vrouw wendt zich om, bedekt de oogen met de twee
hander. en weent. Het verwijt dat de zaken achteruitgaan door
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hare schuld, is zoo hard! En ze doet haar best zoo, de goede
sukkel!
— «Gij weet overigens wel, dat ik van mijne jaarwedde
niets missen kan, » zegt mijnheer Lens. ((ik heb stand te houden
in de wereld.
Vrouw Lens weent nog altijd.
Naast haar op de tafel heeft mijnheer Lens zijne prachtige
diamanten knopjes, zijn gouden breloques met cylinder, zijn
flikkerenden ring nêergelegd, en in zijn vestzak hebben een oogenblik de vijf-en-twintig gouden Napoleons geklingeld, die hij
van mijnheer Drozer gewonnen heeft. »
August Snieders wil zich niet verlustigen in het scheppen van baldadige tooneelen, in het verwekken van een
pijnlijken indruk; hij wil de maatschappij niet onbeschaamd
maken over haar eigen wangedrag, maar zijn toonbeeld,
zijn verhaal, moet het edel plichtbesef doen waardeeren als
waarborg en verzekering van vrede en geluk.
((Boer Hannes is gekomen en 't was nu zes maanden geleden, dat deze niet betaald was. — Daar is een van de drie
kinderen besteed, Herman, 't lief jongske, 't arm jongske in de
beugeltjes. Voor dat kind heeft vader altijd een zwak gehad. »
Hier zou ik eenige bladzijden letterlijk willen overschrijven. — Hier sta ik stil, in bewondering voor eene
ziel-roerende kunst,
« De herinnering aan dat kind heeft in alle geval den vader
doen zwijgen, maar de moeder nog dieper bedroefd gemaakt.
Deze treedt andermaal de achterkamer binnen, en daar
knieltze voor het kruisbeeld en bidt voor het kind inde beugeltjes.
Nog twee dagen en 't is Zondag. Op dien dag is de winkel
altijd gesloten. Dat is het oud gebruik in het Gouden Schaah. Dan,
op dien vrijen dag, gaat vrouw Lens soms haren Herman zien.
De spoorbaan loopt op eenige bolwerpen van de hoeve, waar
dat kind besteed wordt.
Zondag wil zij er andermaal heen, en God zou het overige
alweêr schikken. Och ja, zij heeft reeds zooveel moeilijkheden
beleefd en altijd wist zij de zaak toch te redderen, zij niet, maar
de goede God gaf immer uitkomst.
Ja, zij gaat Zondag naar de Kempen en zal kleinen Doris
met zich nemen, en in haar korfje een aantal snuisterijen en ook
lekkers voor dien lieven jongen steken.
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Wat gaat de trein toch altijd langzaam, wat houdt hij lang
stil, nu hier dan daar ! Eindelijk zal zij aankomen, en als Doris
niet snel genoeg loopt, zal zij het kind op den arm nemen en zoo
den zandweg inslaan, die naar de hoeve van boer Hannes leidt.
Zie, daar ginds ligt reeds die hoeve onder de hooge beuken
wier bedauwde kruinen in het zonlicht glinsteren, al-bomen,
staat de zon reeds tamelijk hoog aan den hemel. Wat is men
daar frisch, gezond, krachtig en welgemoed!
Dat alles geeft de goede God, opdat haar kind genezen en
als een krachtige steun voor haar, opgroeien zou.
Onder de beuken beweegt zich iets als een kindergestalte.
't Beweegt zich maar langzaam, zeer langzaam; maar 't nadert
toch met uitgestrekte armkeus, met blijden gil : 't is haar Herman, 't lief jongske, 't arm jongske in de beugeltjes.
Ja, ja, zij zal Zondag gaan, en des avonds aan haren man
tijdingen van den lieveling brengen.
Dat denkbeeld, zij weet niet waarom, geeft haar moed en
ze vreest nu slecht gedaan te hebben, met hem alweêr over den
huiselijken toestand te spreken.
't Is wel wat waar : pas is hij in huis of datzelfde ongeluk
onderwerp wordt door haar aangeroerd. dat ongelukkige-kige
onderwerp van geld. Zou zij inderdaad niet een weinig ongelijk
hebben? Ware het niet beter geweest ;dit kapittel morgen, overmorgen, later aan te raken! Heeft zij geen schuld aan zijn slecht
humeur? Och, 't is wel mogelijk; «maar ik meende het toch zoo
kwaad niet!» voegt zij er bij, om zich een weinig te verontschuldigen, en zij werpt een smeekenden blik op den gekruiste.
Arme. brave, vergevingsgezinde ziel!
Langzaam keert zij naar de voorkamer terug; zij wil aan
den vader harer kinderen gaan zeggen
« Och, vergeef het mij ; ik heb het zoo niet gemeend, neen!
gewis niet. Ik zal de zaak wel trachten te schikken. God zal mij
helpen. »
Ja, dat zal zij zeggen; maar voor het bed staande, zegt zij
niets, want Lens slaapt en ronkt.
Wat schitteren die twee diamanten hemdsknopjes daar op
de tafel! Zij schijnen wel twee oogen te zijn, maar oogen die
nijdig spottend flikkeren, alsof zij willen zeggen, die boosaardigen! « Ja, wij zouden al uwe schulden kunnen betalen, maar
wij willen niet; wij moeten schitteren in de wereld, en zooals
wij denken, zoo ook denkt mijnheer Lens.
Och, de arme vrouw vraagt immers die opoffering niet! Het
doet haar zelfs pijn dat de flikkerende diamantjes haren Karel
zoo eigenbaatzuchtig beschuldigen
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Bijna zonder het te willen, nadert zij de tafel neemt de
zware breloques in de hand, doet de prachtige cassolette door de
vingers glijden en nu deze openspringt, ziet zij het kleine foto
-graphisc
portret van haar jongske, het kind in de beugels.
Neen, gewis, haar man is geen eigenbaatzuchtige; hij heeft
zijne kinderen niet vergeten, en die booze en wulpsche dia
liegen als zij zeggen, dat hij hen nooit zou willen-mantjes
opofferen om zijne lievelingen bij te staan.
De arme vrouw drukt het portret aan de lippen, en alles,
alles is vergeven en vergeten. Neen gewis niet, haar Karel is
zoo slecht, zoo hardvochtig, zoo plichtvergetend niet als zij wel
eens, in een oogenblik van slechten luim, meende!>)
Het is Zaterdag avond. Mijnheer Lens maakt drukke
toebereidsels om op reis te gaan. Waarheen ?... Spa! —Een
tekort op de bank. Hier zegt men 8o, ginds loo, daar
i5o.000 francs.
De jonge vriend Guller komt die geheimzinnige zaak
mededeelen aan mevrouw Lens. Haar echtgenoot kan toch
niet schuldig zijn in hare oogen. Zij wil hem zelf opzoeken
en met de ijselijke verdenking bekend maken. — Na deze
tragische verwijdering speelt de goedhartige Guller kindermeid bij den lastigen kleinen Doris.
Deze humor is een klontje suiker in al de bitterheid. De
strenge kritiek zal misschien beweren dat suiker hier niet te
pas komt of liever den echten smaak bederft. Bij het vierde
hoofdstuk lezen wij voor titel De Duivel te Spa.
Breed is de opvatting van deze levende beschrijving;
de drift van het spel, de heete lucht van de speelhuizen
wordt voelbaar in onze verbeelding.
:

« Daar werpt hij zijn laatsten Napoleon op het groene tapijt..
rrrr! doet de spottende dobbelsteen... de croupier rakelt het
goudstuk binnen, en uiterlijk koel staat mijnheer Lens op en
verwijdert zich uit de groep spelers.
Satan heeft er weer een arm gemaakt.
Inderdaad, mijnheer Lens heeft niets meer dan eenige kleine
zilverstukjes en eenige nickels : hij heeft vijf duizend francs
verspeeld.
Waarom wil de fortuin hem ook niet toelachen?
Zijn oog zoekt mevrouw Drozer; zij zit aan de tafel van
trente-et-quarante en speelt met een koortsachtig ongeduld.
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Gewis dat is dezelfde vrouw niet van zooeven; haar gelaat
schijnt nu nog magerder en spitser, haar oog brandt en er ligt
eene lijkkleur over haar wezen verspreid. »
Alles verloren!
« De arme vrouw Lens staat voor haar echtgenoot die juist
bij het licht eener waskaars, zijn gouden horlogie-ketting uit zijn
reiszaak haalt om ze te gaan versjachelen.... — Vriend Guller
heeft alles verteld! — Vlucht! Vlucht! God, mijn God! mijne
arme kinderen !... Mijnheer Lens doet zijn overjas aan, steekt
eenige voorwerpen bij zich en ijlt naar de deur. Geen oogslag
gunt hij nog der arme vrouw, en toch is hij reeds tot het vaste
besluit gekomen, dat hij niet meer terugkeeren zal. Hartelooze
schurk! »
De kunst van den schrijver bestaat voorzeker niet in het
toewerpen van eenen hardklinkenden scheldnaam.
« Hartelooze schurk! »
Dat is de verklanking van eene rechtmatige verontweerdiging die oprijst in 't hart van den lezer. De tegenstelling
tusschen man en vrouw mag sterk zijn afgeteekend, zij is
toch flink getroffen! Afwisselend ook zijn de toestanden
welke onze aandacht en belangstelling inroepen en boeien.
Mevrouw Drozer wil en zal nog spelen, de kans nog wagen.
«En de hand uit den regenmantel stekend toont zij in den
schemerglans van het traplicht een prachtig halssieraad. »
Mijnheer Lens vertrekt. — Daarop volgt een tooneel,
waarvan de titel al veel laat vermoeden : Cristal de roche.
Nog drie hoofdstukken blijven over : Een bang Weerzien. —

Vijftien jaren Afwezigheid. — Bij de Cellebroers.
Er komt allengs weer rust in het winkeltje van den
ouden Trilglas, in 't Gouden Schaap. Ook de kalanten keeren
langzamerhand terug. Moeder was ziek. Nu is ze toch aan
de beterhand. Lieske zorgt voor winkel en huishouden. —
Mijnheer Lens heeft ondertusschen de valsche diamanten
teruggestuurd. Guller brengt eenen brief mede, die in 't
paksken lag ingesloten.
Deze nieuwstijding heeft eene veelzijdige werking op
het gemoed der gefolterde echtgenoote. Duizend veronderstellingen worden gemaakt, Mijnheer Guller weet het
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beste uit te kiezen,.., en zoo goed weet Henri te pleiten,
dat Lieske met groote tranen in de oogen en erkentelijkheid
in den toon harer stem hem toevoegt: « 0, ik dank u, ik
dank u, Mijnheer! n
Des Zondags, na vurig gebeden te hebben in de kerk,
vertrekt vrouw Lens met Doris en Lieske naar Bouwel,
naar boer Hannes, naar 't kind in de beugeltjes. — Dat
bezoek levert een rijkdom van gevoelens. Het wederzien
van den vader is eene verrassing, die de oogen doet spalken
en 't hart doet kloppen. Het kind in de beugeltjes noem ik
een vinding van geniale schepping. Hoe vlijmend scherp
komt daartusschen die kleine zinsnede :
«-Teen, Lens heeft zich eigenlijk naar de hoeve van Hannes
gericht, in de hoop bij dezen eenig voorschot van geld te kunnen
losmaken.
De vlucht van den vader en het gebed van de moeder
geven eene bondige ontknooping aan het meesterlijk tooneel.
Terwijl de banneling in den vreemde rondzwerft, weegt
de schandelijke veroordeeling zoo drukkend op het eerlijk
huisgezin. Het gebed alleen kan troost verschaffen. Lieske
wordt ondertusschen een flinke meid, in den winkel is zij
goed bij de hand. De schulden werden betaald en, wie weet,
als vader eens kwam, zou hij nog eenen ronden stuiver in
de kas vinden ? Bij heel den loop en omkeer van het verhaal behoudt de afwezende hoofdpersoon de vereischte
belangrijkheid. — De eerlijke Guller heeft een oogsken
geworpen op Lieske. 't Mag wel zijn; doch eene toestemming van den gepensionneerden Kapitein Guller is niet zoo
lichtelijk te verwerven. — Maar toen hij van een bezoek wederkeerde, vond hij Lieske een heel aardig marketensterke,
het Gouden Schaap een goed garnizoen, en de winkel een
goed voorzien arsenaal. En zoo kwam het, dat Henri Guller,
een goed jaar na het verdwijnen van mijnheer Lens, diens
dochter, het blonde Lieske trouwde. De opgewekte belangstelling voor het kind in de beugeltjes mocht niet onbevredigd blijven. De dood heeft den kleinen, bleeken lijder, den
martelaar van zeven jaren — het kind in de beugeltjes —
meêgenomen.
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«'t Was zoo zoet en kalm gestorven, het arm kindje! 't Had
allen, de moeder, de zuster, kleinen Doris gekust : 't had
Guller, die hem meer dan tienmaal des avonds van de achterkamer naar boven had gedragen, toegeknikt; 't had in de laatste
oogenblikken naar « vader » gevraagd, en dat zou moeder nooit
vergeten, en vóór den laatsten snik gezegd: « Moêken ik ga naar
onzen Lieven Heer! »... »
Wat zal er van Doris geworden?
Een jong seminarist betaalt een reiskaart op Antwerpen,
voor eenen brutalen vreemdeling, voor zijn eigen vader.
Deze bladzijden kan ik in 't geheel niet gelukkig vinden,
wonderbare
ontmoeting is bijgetimmerd.Gaarne zien wij
Die
nogmaals
optreden vooraleer het drama is afgepeeld,
Doris
maar zijn rol is onnatuurlijk. Nochtans het terugvoeren van
den vader prikkelt onze nieuwsgierigheid langs alle kanten.
In Engeland, in Amerika heeft de verdwaalde een zwervend
leven geleid, en nu voelt hij zich niet meer thuis bij de
zijnen. De gewezen kassier verneemt dat Drozer sedert jaren
in 't gesticht der cellebroers verzorgd wordt. Mevrouw
Drozer bewoont een ellendig kamerken, onderhouden door
hare familie, welke zij tijdens hare weelde niet wilde kennen.
Zij blijft een spotbeeld van haar grootheidswaan : De
hooge wereld in vodden. Gewoonte is een tweede natuur. Nog
spelen! En drinken!... Vader Lens wil geld stelen. eenen
cent van de kleine Gullertjes, en des nachts kruipt hij naar
de winkellade. — 't Scheelt hem in de hersens. — In het
gesticht van de Cellebroers ontmoet hij mijnheer Drozer. —
De valsche diamanten! — Mevrouw is eindelijk vertrokken,
naar Spa. — Waanzin! IJselijke straf! En nog spelen, —
en Tederen dag groeit de rij der krijtstrepen, daar staan er
duizend, vijfduizend, misschien tienduizend. Wanneer de
streepjes worden uitgevaagd, dan slaat de ongelukkige Lens
de handen aan het hoofd en buldert : « Geruïneerd, bestolen! » — « Dief, » brult hij en springt Drozer naar de keel.
Mijnheer Lens wordt afgezonderd. — Hij wordt kalmer. — Op zekeren dag komt hij naar de kapel. — Het is
zijn eigen zoon, die zijne eerste Misse opdraagt, ter genezing van zijnen vader. — Deze tracht te bidden, de omme
volledig.
-keris
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«'t Is echter maar een oogenblik van verpoozing geweest...
Zorgvuldig heeft men de kaarten geborgen! en toch, nu men hem
des morgens dood vindt in zijn bed, omklemmen zijne magere en
koude vingeren een spel vuile, zwarte kaarten.
Die priesterwording en die eerste Misse van den zoon,
hebben geen goede natuur in het verhaal ; 't is plant en
bloem zonder wortel. Diep christelijke schoonheid ligt er
buitendien in het einde van dezen roman. De genade, die
door het gebed wordt afgesmeekt, laat eene verzoening verhopen met den Almachtige, maar slaafsche drift van het
spel bewaart zijn eigen uiterlijk karakter. De verkankerde
wonde blijft zichtbaar in den dood.
Op den stijl van August Snieders zou ik mij somtijds
eene aanmerking kunnen veroorloven, en aan dit uiterlijk
gehalte zou de moderne verfijning gewis hoogere eischen
durven stellen ; maar de ziel van al die groeikracht is het
volle menschelijke leven. De edele gevoelens barsten open
langs alle kanten als bottende bloesem. Die lenteschoonheid
zullen onze koude en sombere modernen nooit doen ontluiken, omdat hun eigen ziel geen warmtekracht genoeg
bezit, geen zonnelicht uit den hooge, noch innerlijke drijfkracht van goddelijke genade. Zij loochenen Christus, en
Christus is de weg, de waarheid en het leven.
Buiten het behendige woordensmeden, buiten het
behendig boetseeren der beelden, buiten het harmoniseeren
der kleuren is er nog eene hoedanigheid welke niet mag
verwaarloosd worden. Cicero gaf deze bepaling van den
oprechten redenaar : Vir bonus dicendi peritus. Een rechtschapen man, ervaren in de welsprekendheid.
Elke letterkundige neme hiervan zijn aandeel, — zooals
Snieders, — dat hij weze: Een rechtschapen man : Vir
bonus.., het goede, Vlaamsche volk zou dankbaar zijn.
HISTORISCHE ROMANS
Een feit uit de geschiedenis behandelen en versieren in
verdichten vorm, dat valt zoo licht niet te schikken. Het
recht van de waarheid wordt zoo gauw gekrenkt in de hoofdzaak of in het omgaande, en de bijkomende verwikkeling
van den roman brengt zoo gemakkelijk eene verwarring te
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weeg. Zwier en vlucht van de verbeelding zijn tevens merkelijk belemmerd. Eene tooverkracht is er noodig om het
dorre oude wederom te doen leven, te doen spreken in zijn
werkelijke natuur.
Sommige verhalen van Snieders hebben dan ook weinig
weg van het geschiedkundige. De Dor5sbastoor en De Wolfjager zijn geene studiewerken. Op den Toren heeft veel meer
echte kleur en betere lijnen. De Voetbranders is nog een werk
met vasteren grond, alhoewel de geschiedenis in weinige
regels kan samengevat worden.
Antwerpen in Brand neemt een veel breedere verhouding.
't Heeft zijn aangeduide plaatsen en namen en feiten. Wildwoelig, spokerig, zenuwachtig en dol-gejaagd werkt alles
dooreen. Het romantische leven laat rondzoeken naar de
eenvoudige waarheid. De indruk overheerscht, en past bij
den titel. Marie Stuart heeft een romantisch belang, bij het
licht der geschiedenis. Deze boeiende voordracht laat zelve
hare weerde beoordeelen op de aangehaalde bronnen en bewijsgronden. Anne Dieu-le-veut treedt op in een decorum van
de 17de eeuw. Woorden en benamingen uit oude registers
verplaatsen gemakkelijk den tegenwoordigen lezer naar een
ander tijdvak. Le tour d la mode van Pater Poirters geeft den
hoofdzin van eene gerekte inleiding. — Verder komt de
schrijver tot bewonderensweerdige natuurlijke schildering
in het xvlide hoofdstuk : Terug in moeders huis. Dat is roman
in fijnere en teedere gevoelens. Prachtig!
In Scherpenheuvel velt de schrijver zelf het oordeel
«Uwe avondlamp is misschien omgeven door een aantal
doorschijnende hangertjes, verschillend van voorstelling, maar
alle bijdragende om het geheel der lamp des te gunstiger te doen
uitkomen, de hoofdstukken van mijn Alfarez doen denzelfden
dienst. »
In de gothieke kathedralen wordt eene geschiedenis
door eene reeks tafereelen voorgesteld. Zoo mag eveneens
de letterkunde hare schilderingen afzonderen en nevens elkander plaatsen; maar dat geheel vergt toch eenheid van
stijl. Zulke eenheid ontbreekt in Scherpenheuvel. Dit boek
komt mij voor als eene kerk, opgetrokken en vergroot en
voltooid in zeer verschilligen bouwtrant. Dat is geene vol-
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maaktheid; en zulke aanleg en opbouw kan zeker niet tot
les en model verstrekken voor onberispelijke navolging. Een
heldere fantaisie in plaatselijke herinnering, romantische
tooverwereld, diplomatie uit oude papieren, onsamenhangende toestanden, geven een raadselachtig voorkomen aan
de weerde van dit gewrocht; daarentegen moeten wij bekennen, dat er breed overzicht wordt verleend op het
bedoelde tijdvak en dat de ontknooping ons in verre na niet
koud laat; afzonderlijk beschouwd zijn er toch flonkerende
perels in deze kroon van Scherpen heuvel.
Snieders geeft Een woord vooraf, en o. a. zouden wij nog
geerne dezen volzin onderlijnen :
« Ik koos voor mijn boek den vorm der novelle, omdat ik, in
mijne lange letterkundige loopbaan, ondervonden heb dat het
volk, in dien vorm, toch iets van zijne geschiedenis leert kennen.
Onder al de verdienstelijke schriften van Snieders zal
waarschijnlijk Onze Boeren het beste zijnen roem vereeuwigen
en verspreiden. Dit boek is opgevat en geschreven in liefde
en bewondering. De tafereelen hebben éénen stijl, en leven
in hetzelfde gevoel. Smid en Smokkelaar bekomen een
afzonderlijke rol ; zij waren niet onmisbaar, doch hunne
tegenwoordigheid is welgevallig. In het aanknoopen van den
draad is August Snieders alhier min behendig dan in 't
weven en 't beelden van zijn drama. Die ontluikende liefde
tusschen Van Gansen en Cilia hadde wel eene herinnering
mogen dragen van vroegere kennis of betrekking met familie
of anderszins. De verlossing van den verrader is uit de lucht
gegrepen, en zulk doorhakken van den knoop doet ons
eventjes glimlachen, en fezelen : deus ex machina. Hoe nietig
en onbeduidend nochtans blijft die kritiek op kleinigheid,
nevens den machtigen aandrang van edele gevoelens en
hoogere belangstelling.
Het geheimzinnige, dat half- mystieke, dat half-symbolische vinden wij menigmaaal bij Snieders; en hier durf
ik aanduiden, hoe duivelachtig Jardon over het slagveld
heenrijdt op zijn vurige, oude scharminkel. Duivelachtig!
— En moeder Broninckx vervloekt en bedreigt; zij, in naam
van het heele Vlaamsche land, wiens kinderen geroofd en
gemoord worden. — Cilia, met handen en voeten gebonden,
m
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wordt opgevischt uit een vuile gracht. In alle kieschheid
en toch met ingrijpende kracht heeft Snieders de gevoelige
snaren geraakt van trouwe vaderlandsliefde en alle rechtschapen menschelijkheid.
Snieders zelf liet nog deze meening kennen:
« Met de rechtgezette feiten der geschiedenis in de hand kan
de roman, op historische gegevens rustend, een machtige helper
zijn tot het verspreiden der kennis onzer vaderlandsche geschiedenis, en dit vooral wanneer men de feiten niet meer aan de
dikwijls ziekelijke speling der fantaisie opoffert. » Verst. en med.
de'e Vl. Academie; voordracht over den roman, 18g1.)
(

KARAKTERS EN KLEINERE SCHRIFTEN

Sniede_Is heeft verscheidene romans en novellen geleverd, welke hunne eerste en ware bediedenis vinden in de
kunstrijke teekening van karakters. Plaasteren Dooc uit het
an Klaassenspel en Rosse Krelis van Op den Toren zijn onvergetelijk zooals de smid van Onze Boeren. Bij Mahomet en
zijn stervenden Piko-Poko vinden wij eene bladzijde van
Boefje. Andere typen, die geene hoofdrol spelen, groeien
somtijds wel tot eene caricatuur, en toch wekken zij belangstelling. Als wij de overdrijving niet bewonderen, dan
blijven er nog veel zetten en spreuken over, die treffen en
verrassen.
Edelmoedige zelfopoffering en trouwe liefde heeft
Snieders afgebeeld in vreugd en in weemoed, in ontwikkelde, rijke of rederige standen van de maatschappij. De
Gasthuisnon is eene wezenlijke en onsterfelijke figuur.
Aan het kleinere geheel, aan werken van minderen
omgang, heeft de kunstenaar zijn beste zorgen besteed.
Hebt gij de Hoppebellen gelezen en genoten, en hebt gij dan
niet gedacht op Stijn Streuvels, ter wille van dat pijnlijkdroevig einde ? In het geheel nochtans zit er levenslust en
levenskracht, en fijnere kunst en zuivere lijnen.
Snieders was een kunstenaar van onuitputtelijke vinding, en hij mocht zeggen en schrijven, met uitdagende
fierheid : Doe meer en doe beter !
Zijne Snideriën wemelen van eigenaardige en onvergankelijke schoonheid, Getuigen daarvan : ' t Is beter zoo....
-
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Klein Vrouwke.... Den Prince van den Snaphanen. — De Silhouetten komen overeen met de voordracht van de Vlaamsche
Academie: Over vijftig jaar. Prachtige levendige stijl! Dat
is de zegging van ernstige mannen, met flinke gedachten.
Zulke stijl heeft altijd iets te beteekenen, want hij is de
groote klassieke stijl in den sterken bouwtrant, die eeuwen
kan trotseeren, en verre boven de mode staat, de mode,
veranderlijk van jaar tot jaar, de mode, welke maar al te
dikwijls haar gemakkelijk spel vindt in het kleine kleuterwerk, in oppervlakkige nabootsing, in onbeduidenden klinkklank.
Dat jongere kunstenaars ter ontdekking van nieuwere
schoonheid uitgaan, dit moet als een ridderlijke daad geprezen worden. Eene persoonlijke vinding heeft altijd hare
weerde, in wetenschap en in letteren ; de oorspronkelijkheid
is een vereischte en tevens een koninklijk diadeem. Maar
het zoeken doet niet veronderstellen dat de ouderen niets
gevonden hebben; en wanneer de vonksliefde zich juichend
en jubelend heeft vereenigd rond hunne beeltenis, dan ligt
er in die spontane en rechtzinnige hulde eene grondige
oorzaak,welke altijd onze aandacht en omze studie verdient.
A. VERHEYEN.

HET GEESTESVOEDSEL ~ ~ 4W
Wil► 9^ mei- ^i VAN ONS VOLK
Na eene schuldige, verwaarloozing, die gedurende jaren
en jaren de ontwikkelii g der kunstvermogens van het minder volk belemmerd heeft, begint het meest beschaafde deel
onzer bevolking eirdelyjk naar middelen uit te zien om aan
dien toestand te ve•rhel en. Begaafde letterkundigen pogen
in hunne boeken den v, lkstoon aan te slaan, dichters zoeken
de snaar van het hert ;ier massa, het oud vergeten volkslied wordt door noes„ zoekers uit het braakland opgedolven
en treedt weer *anzend vans schoonheid te voorschijn ;
nieuwe kerk- en h\iisliedereri verrijzen in ontelbaren getalle,
en overal wordt er door wetenschappelijk, letter- en toon kundig onderwijs geiev erd, om den geest des volks te veredelen en te verheffen.
Alleszins loffelijke pogittg, die met blijde voldoening
waargenomen wordt door al vrtie zijn volk bemint en het
geerne, langs den weg der kunst en beschaving, tot een hoogen trap van bloei en welvaart ziet opklimmen.
Edoch, reactie paalt aan overdrijving, ieverige werkzaamheid aan koortsige overhaasting en verblindheid.
Niet al te geestdriftig en vertrouwend mogen wij op de
huidige bedrijvigheid in de kunstwereld steunen (z.). En dit
„

(I) Mochten sommigen vinden dat ik op de hedendaagsthie
geestesvoortbrengselen al te brutaal en onmeedoogend losvaar,
dan zal ik hun antwoorden dat ik door dit opstel allerminst eene
apologie beoog van wat de moderne toon- en letterkunde voor
ontwikkelden degelijks voortgebracht hebben : ik bevind mij op
het terrein der volkskunst en van dit standpunt wil ik alles met
kalmen blik beschouwen en, naar mijne meening, getrouwelijk
wedergeven. Blinde klippen moesten ontdekt, gebreken en ge-
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blijkt eenigszins uit den invloed der hedendaagsche werken
— der romans b. v. — op het eigenlijke volk.
Onder voorwendsel eenvoudig en natuurlijk te blijven,
is het behandelen van allerlei banale onderwerpen en het
angstvallig weergeven van alle nietige bijzonderheden eene
ware aanstekelijke ziekte geworden, die des te meer uitbreiding genomen heeft, daar de strekking van talentvolle
zijde uitging.
Na het romantisme, dat de oproervaan in het letterkundig kamp omhooggestoken had, volgde het eene stelsel
met verbazende snelheid op het andere. Beurtelings kwamen
de naturalisten met hunnen sleep van materialisme en pantheïsme, de psychologen met hunne mandarijnsche aanstellerij te voorschijn. Geene tucht meer in de letterwereld!
Evenals op sociaal gebied, miskenning van alle gezag! Het
oude wordt willekeurig en stelselmatig verloochend, alle
teugels worden overmoedig afgeworpen en ieders uitspraak
krijgt orakelkracht. Geen sluier meer over het onkiesche :
alles, ja, het afzichtelijke bij voorkeur, treedt in het licht en
wordt onschadelijk gemaakt door de tooverkracht der kunst!
Dan, uit het hardnekkig streven naar zielkundige ontledingen sproot weldra de vooringenomenheid met zich
zelven, de overheersching van het subjectivisme. Bij velen
leidde de zelfaanbidding, gepaard met pyrrhonische wijsbegeerte, tot loochening van alle zuivere metaphysiek, tot verkeerde levensopvatting en sombere wereldbeschouwing, die
het menschelijk bestaan tot eene foltering maakten, waar
slechts een Tantalus het evenbeeld van geven kan.
De moderne kunstenaar beoogde frissche oorspronkelijkheid en waarheid, trouwe afbeelding der natuur; en wat
heeft hij bekomen — hij ten minste die zijne zenuwen moest
overspannen om die hoedanigheden na te zetten? Hij verwrong zijne eigene natuur, zijne stem klonk valsch of althans
en vond geen' weerklank in het gemoed des volks. En het
natuurlijk gevolg? Hij bleef alleen staan, enkel omringd van
degenen die in denzelfden kring en onder diens gestadigen
varen aangetoond, en hulpmiddelen voorgesteld worden : zonder
eenig vooroordeel zal ik het trachten te doen, enkel en alleen
geleid door liefde voor ons volk en zijne kunst.
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invloed leefden : hij werd een Uebes'mensch, waar de gewone
man met gapenden mond naar opziet!
Verre van mij de groote weerde te betwisten van een
aantal volksboeken onzer goede schrijvers : o neen! ze leggen
luide getuigenis af van den schoonen vooruitgang die er,
met bezadigd eclectisme en natuurlijk ontloken talent, sedert
een dertigtal jaren werd gedaan. Doch, behalve dat zulke
werken, te midden der nietsbeteekenende, vaak verloren
loopen, ontbreekt doorgaans het middel om ze 't volk in
handen te geven. Dit middel schijnt wel hoofdzakelijk de
uitgaaf te zijn in afleveringen, verkrijgbaar tegen eenige
centiemen, zooals dat bij voorbeeld in Frankrijk gebeurt.
Het Davidsfonds, de Duimpjesuitgave en nog andere bestaan, weliswaar, en stichten goed; doch hunne boeken
zijn niet altijd volkslezing en zij dringen ook niet genoeg
in de massa.
En toch wordt er gelezen, veel gelezen, niettegenstaande
den langen arbeidsduur en de moeilijke levensomstandigheden. De laagste volksklas zelve hunkert naar een leesboek.,
als de uitgehongerde naar lekkere spijzen. En wat is er gebeurd ? Onwetend als zij is, de turba, met valsche begrippen
en vooroordeelen, zonder raad, zonder toom noch teugel,
heeft zij boek op boek, ik zeg niet gelezen, maar letterlijk
verslonden. Voor eenige centiemen, dikwijls kosteloos van
wege dienstwillige kameraden, werden den volkslezer allerhande dolle, dwaze romans in handen gegeven : langgerekte
roof- en moordverhalen, overgevoelige geschiedenissen van
lichtzinnige verkeeringen en echtbreuk, uit het fransch van
broodschrijvers door broodschrijvers overgezet, en die, zoo
zij niet alle de wulpsche ontucht voortplanten, toch een
noodlottigen geest verspreiden, den smaak bederven en alle
nationaal gevoel versmachten.
Niet zonniger ziet het er uit op het gebied der dichtkunst. Vie leest er onze dichters tegenwoordig? Voor den
grooten menschenhoop is poëzie een onverstaanbaar ding,
echt bargoensch, waar ze zich het hoofd niet kunnen mee
breken! — Tot hunne verschooning moet ik er evenwel bij
sedert vele, vele jaren de letterkundige opleiding-voegn,dat
van ons volk verwaarloosd werd of gestuit door den onverbiddelijken strijd voor 't leven, en er ook nog niemand toe
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geraakt is onze menschen echte volkspoëzie te bezorgen en
dus ook te leeren lezen. En dit laatste feit moest, mij dunkt,
sedert lang de opmerkzaamheid van 't lettergild verwekt
hebben. Is het immers natuurlijk dat we onder die lange
reeks schrijvers die ons voorgingen, er schier geenen enkele
aantreffen, die het volk heeft nagezegd of voorgezongen?
Of zal men beweren dat het volk alleen daar schuld aan
heeft? — Wel is het sedert langen tijd op het dwaalspoor
geraakt, deels door de heillooze medewerking van het ver
onderwijs der lagere scholen (dat een leger kweekt-franscht
van menschen, die eigenlijk geene enkele taal behoorlijk
kennen), deels ook ter oorzake der zeden van onzen tijd en
der verlatenheid van 't wroetend volk dat, misprezen door
de hoogere standen, al te vaak verwaarloosd en verwilderd
liep (I). Doch moeten we tevens geene oorzaak zoeken in
de gansch aristocratische periode,waar de schrijftaal allengs
in verviel en die, ja, door de schrijversbent zelve langza
voorbereid geworden ? Onze volkstaal, laat het-rnehadis
Ii Men kan eveneens opwerpen dat het volk van in de
oudste tijden af blijken gegeven heeft van weinig smaak en aan
de letterkundige en muzikale beweging te allen tijde vreemd gebleven is. Sommigen zullen nog verder gaan en zeggen: aan het
volk is noch was er ooit zalf te strijken, laat het maar begaan :
daar snijden toch geene messen meer op, en 't is al wel dat het
nog lust gevoelt om iets te lezen of te zingen!... » Deze drogrede, door gemakzucht en onverschilligheid ingegeven, zal ik niet
pogen te wederleggen, doch waar ik toegeef dat de eerste bewering niet van allen grond ontbloot is, meen ik nochtans te mogen
wijzen op de verbazende uitbreiding,die gezonde kunst in vroeger jaren onder het volk genomen heeft. Beleefde de koorzang
niet, gedurende negen volle eeuwen, bij ons volk eenen bloei
zonder weerga,en bewaren wij niet, uit de glansperiode van het
Nederlandsch lied. de sve eeuw, een legio modellen van naïeve
toon- en letterkunst?
Dat onze vaderen uit de middeleeuwen, wat de zedelijkheid
betreft, den hoogvogel niet afgeschoten hebben, is een onbetwistbaar feit; doch ik denk mij aan geene overdrijving te bezondigen, wanneer ik houd staan dat nooit in de voorgaande
eeuwen het peil van den kunstsmaak bij ons minder volk zoo
laag gedaald is als nu. Die zekerheid moet reeds volstaan om
al onze krachten op dit punt werkstellig te maken.
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mij zeggen, is die taal niet, welke schier al onze letterkundigen schrijven; 't is die, welke in den grond overeenstemt
met de hollandsche volksspraak, welke nog levend is in de
werken van een handvol nederlandsche schrijvers en welke,
ja, ook nauw verwant is met de taal van zekere litteratoren
der vorige eeuwen, waaronder ik den gemoedelijken Pater
Poirters allereerst mag vernoemen.
Welnu, willen onze schrijvers door de menigte gelezen
worden dan is het eerst en vooral noodzakelijk dat zij tot
die taal terugkeeren,al moesten ze zelfs beginnen met minder
artistiek werk te verrichten. En wanneer ik schrijvers vernoem, dan hoeft het geen betoog dat ik enkel die letterkundigen bedoel, welke van natuurswege geroepen zijn tot het
uitgelezen en zoo vaak misprezen ambt van volkszanger en
volksschrijver. Natuurverkrachting is hier zeker niet van
noode, want menigmaal is de verderfelijkheid eener ongeleidelijke ontwikkeling klaar gebleken: iedere vogel moet zingen
zooals hij gebekt is. Doch hem, in wien God het zaad gelegd heeft van den echten troubadour of volksschrijver, hem
is de taak beschoren en de gewetensvolle verplichting dit
zaad op zijne natuurlijkste wijze te ',aten ontkiemen, gedijen
en vruchten telen tot genoegen en veredeling des volks.
Geve God dat het zóó groeie en bloeie in de ziel dier
twee jonge dichters, die, nog gisteren onbekend, thans reeds
de letterwereld verbazen door den rijken toon van hun
prachtig volkswoord : ik noem August Cuppens en René
De Clercq. Deze laatste vooral schijnt aangelegd tot Vlaamschen troubadour bij uitstek, en zal, indien hij niet ontstemd
wordt, weldra den lieven dichter van het Walenvolk, den
nog niet lang ontslapen Defrecheux (i) op zijde streven.
Naast deze hebben we zien gaan en komen onze goede
en onsterfelijke dichters, die als glanzende sterren aan onzen
Vlaamschen kunsthemel schitteren, die de rijke schatten van
hunnen geest maar blootlegden voor meer ontwikkelde lieden, de rani nantes in gurgite vasto! Zij wisten een matig
gebruik te maken van de veroveringen op taal- en letterkundig gebied, onder hunne hand kreeg de taal weer jeugdige kracht en lenigheid, en uit hun rijk en warm gemoed
(i) Nicolas Defrecheux overleed te Herstal in 1874.
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kwam heerlijk schoon, vol zoeten geur en maagdelijke
frischheid, de edele bloem der kunst te voorschijn.
Doch, nevens deze, wat al kommerwekkende stroomingen, wat al afwijkingen van den waren weg der schoonheid!
In den naam van het a multa licent poëtis », wordt nu
alles over boord geworpen : oude taal, oude stof en oude
zeden! Zeker wierd eene opfrissching wenschelijk, ja zeer
noodzakelijk; doch met bezadigden overleg en niet met onbesuisden drift diende zij bewerkt te worden. Regeeringloosheid was veelal het gevolg dier teugellooze voortijling.
De beteekenis der woorden werd door velen uit het oog
verloren, en nu werd er een klankenpoëzie, zonder zin noch
ziel, zonder kruim noch bloed geboren. Want, daargelaten
dat sommigen in hunne verzen eene wonderzoete harmonie
meenden te hooren, daar waar het slechts een onbeholpen
stroef gerijmel bleek te zijn, zal klankenrijkdom, zonder
rijkdom der gedachten, nooit volstaan om de eeuwige wet
der schoonheid volkomen na te leven.
Wat gebeurt er bij vele jonge dichters hedendaags?
Een fraai, nieuw woord, gepast aangewend door een goeden
schrijver, steekt hun de oogen uit, wordt onmiddellijk aangeslagen en, of het er nu ook het zotste gezicht van de
wereld trekke, het wordt in het eerstvolgend sonnet opgenomen en staat er uitgedost als een vastenavondgek. 't Is al
naping en valschheid, mangel aan taalkennis en goeden
smaak. Voeg daarbij eene onnatuurlijke zwaarmoedigheid,
die hare boden handen op de meeste onzer Musazonen
schijnt te drukken, en ge legt den vinger op de voornaamste
gebreken in de poëzie van onzen tijd.
Zulke kunst is noch volkskunst noch kunst voor den
meer beschaafden lezer. 't Is doodgeboren geschrijf, een
oogenblik schitterend als eene ijdele zeepbel, om dan te
verdampen en te verdwijnen, gelijk al dat in strijd is met
de wet van ware, het goede en het schoone.
Daareven liet ik hooren dat het volk geenen zin heeft
naar verzen en er geene meer leest ; doch, het zingt er !
Helaas, ja, het zingt er!... Zonder een gevoel van diep medelijden en bitter hertzeer kan ik niet denken op hetgeen de
stof uitmaakt van den volkszang! 't Is zoo dooderbarmelijk
en ellendig dat het onzeggelijk is! Het oud lied, nu weer

I52

HET GEESTESVOEDSEI. VAN ONS VOLK

met zulke vlijt en bevoegdheid opgezocht door werkers,
waaronder Florimond Van Duyse en Jan Bols dienen eerst
vernoemd te worden, heeft, jammer genoeg, bijna geene
aantrekkingskracht meer op het volk! Het kunstlied behaagt
evenmin ; en zóó zijn onze menschen allengs verzot geraakt
op een slag van liederen, die regelrecht tegen den goeden
smaak en niet zelden ook tegen de goede zeden aan
-druischen!
Wat de woorden betreft, hebben zij immer hunne
vooringenomenheid getoond voor overdreven gevoeligheid.
Welnu, die hebben zij ruimschoots gevonden, niet alleenlijk
in die flauwe,kleur- en smakelooze romancen op zijn fransch,
maar ook, en wel vooral, in het gerijmel van die honderden
liedjeszangers, welke, bij de eerste gelegenheid de beste, de
dorpen afloopen en met goed gevolg, voor jo centiemen, de
gekste dingen aanbieden welke men kan uitdenken. 't Zijn
ruwe moordverhalen, gevoelerige liefdeuitboezemingen,
kluchtliedjes waar geen ziertje gezonde scherts in te vinden
is, en dit alles op melodieën, die gewoonlijk een samenraapsel zijn van operawijsjes, bitter weinig op de woorden
passen en bijwijlen zelfs geen greintje kunst besluiten.
Op den buiten vooral is de smaak soms zoozeer bedorven, dat onze melomanen geene aantrekkelijkheid meer
vinden dan in die heesch geschreeuwde stemmen, welke
zich tusschen pot en pint met groot misbaar voor de drinkgezellen laten hooren !...
Sommigen hebben het inrichten en bloeien van fanfarenmaatschappijen in bijna elk vlaamsch dorp als een hoogst
verblijdend teeken willen beschouwen; ik treed die meening geenszins bij en acht het veeleer onrustwekkend, niet
enkel omdat, mijns erachtens, het fanfarenspel zelf nadeelig
op de gezondheid en noodlottig op den volksgeest moet
werken, maar ook en vooral, omdat de repertoriums onzer
dorpsmaatschappijen meestal krielen van het schadelijkste
onkruid. Verderfelijk immers in den hoogsten graad is die
litteratuur met hare alledaagsche rythmen en zwakke aanvulsels, hare waterige melodieën en zinnenkittelende loopjes.
Erger nog, wanneer zij moet dienen om de goddelijke
diensten op te luisteren of zelfs onontbeerlijke deelen der
mis te vervangen, zooals het op verscheidene plaatsen ge-
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beurd is en nog gebeurt, ondanks het uitdrukkelijk verbod
van 's Pausen Motu proprio.
In de stad weliswaar, mag het repertorium doorgaans
meer
keurigheid bogen, de bestanddeelen zijn beter en
op
de uitvoering is wat meer verzorgd ; doch de schadelijke
kant valt er evenmin te ontkennen als op den buiten. Daar
ook bestaat niet zelden het laakbaar gebruik de koperen
blaasinstrumenten eene voorname, ja, alles overheerschende
plaats in te ruimen in den eeredienst en voornamelijk in de
ommegangen met het H. Sakrament, waar koorzang onvervangbaar is. Wel kan men er, uit hoofde van afwisseling,
van tijd tot tijd speeltuigen dulden, doch hoe zelden valt
het voor, dat de alsdan uitgevoerde stukken de eigenschappen bezitten, welke de echt godsdienstige toonzettingen kenmerken
Uit dit alles mogen wij het natuurlijk gevolg trekken
dat, in plaats van aangemoedigd, het vormen der zoogezegde muziekmaatschappijen veeleer dient bestreden en
beperkt te worden, wil men de hand leggen aan eene vruchtbare reformatie op 't gebied der toonkunst.
Met gunstiger oog slaan wij het onbaatzuchtig inrichten van die liederavonden gade, welke zoo krachtig bijdragen om het arm verdoolde volk op het goede spoor terug
te brengen. Ik bedoel het voordragen en verspreiden dier
fraaie volksliederen en vooral het aanleeren derzelve aan
onze geliefde volkskinderen. Dit laatste werk van zelfopoffering is een der schoonste die men hedendaags kan
plegen, en ik wensch uit ganscher herte dat het mild gezegend worde.
Nog een woord blijft er te zeggen over de kunst in de
kerk. Hier treffen wij eenerzijds (en dit geldt bijzonder voor
de steden) de gewrochten aan, die wezenlijke kunstweerde
hebben, doch in de kerk geheel misplaatst zijn, omdat zij
geenszins overeenkomen met de heiligheid der plaats en de
weerdigheid des Offers, en omdat hunne uitdrukkingsmiddelen « scandals lustig zijn, gelijk de groote Mendelssohn verontweerdigd ergens aanstipt. Voeg daarbij de onbehendige schikkingen van liturgische teksten op theatrale
toonzettingen, de ellendige bewerkingen van instrumentale
muziek, waardoor het mogelijk wordt een 0 salutaris b. v.
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met een operadeuntje aaneen te flansen, en wat erger is, de
ontelbare voortbrengselen zonder eenige weerde, die te lande
vooral met de grootste hevigheid woekeren en er eene
ongelooflijke verwoesting aanrichten. 't Zijn de ziekelijke
meesterstukken van al die kwijnende dwaallichtjes, orgelisten, zangmeesters, liefhebbers, die in gebrekkigen stijl
verwaande muziekdeuntjes schrijven, zonder kruim noch
kern, waar sentimentaliteit en valsch gevoel den hoogen
toon in aanslaan.
Zeggen wij niets over de uitvoering : zij stemt overeen
met den keus der gezangen en is. zoo mogelijk, nog afschuwelijker.
Naast de compositiën op liturgische teksten komen de
tallooze geestelijke liedjes in de volkstaal : liedjes voor congregati ën, patronaten, zondagscholen, enz. 't Zijn dezelfde
suikerzoete flauwe gedichten die den profanen liederschat
kenmerkten, dezelfde ontzenuwde aria's van hierboven.
Is het nu waar dat wij de eerste oorzaak van dien droevigen toestand moeten zoeken in de verspreiding en den
bloei der slechte italiaansche operamuziek in den aanvang
der vorige eeuw, even onbetwistbaar is het dat hij voornamelijk blijft voortduren wegens den wansmaak van hen, die
met het onderwijs der jeugd gelast zijn of overheerschenden
invloed op de kerkzangers oefenen : ik noem de klooster
priesters! (i)
-zusternd
Ik wou me begoochelen en me wijsmaken dat ik overdrijf en de waarheid te kort doe; doch de onverbiddelijke
werkelijkheid is daar, en legt bij elke poging tot ontkennen
klare, onomstootbare bewijzen, die mij onweerstaanbaar tot
volle rechtzinnigheid nopen. Ja, die brave, neerstige zusters,
die met zulke zelfopoffering hunne beste krachten aan de
opvoeding van het volkskind wijden, zij zelve zijn het,
welke — och! te goeder trouw — in het hert der jeugd een
dubbel onkruid kweeken, dat de behendigste hand niet zal
vermogen later uit te wieden : het onkruid van den valschen
smaak en het onkruid der verfransching.Met eene volherding
die bewonderensweerdig mocht heeten, ware zij niet zoo
(i) Dit verwijt treft ook zekere onderwijzers der lagere
scholen.
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verderfelijk, overkroppen zij hunne leerlingen met het krachteloos voedsel hunner ziekelijke cantiekskens en maken ze
allengs volkomen ontoegankelijk en onverschillig voor ware
kunstuiting.
Wat den priester aangaat — den priester bepaaldelijk,
die met geen zuiveren smaak behept is — deze kan op
tweederlei wijzen onzalig werk verrichten. Eenerzijds met
het bestuur van den zang op zich te nemen ofwel de inrichters en uitvoeders aan te moedigen of te ondersteunen ; anderzijds, met daar waar men in goeden zin werkzaam is,
stokken in het wiel te steken of althans aan hen, die het
goed meenen, alle stoffelijke hulp of aanmoediging te ontzeggen.
Het springt reeds in het oog, dat de kerk den voornaamsten werkkring van den priester uitmaakt. Meer nog: als hij
wil, is hij de spil, waar gansch het oksaal op draait! Gelukkig, dubbel gelukkig, indien goede smaak zich bij hem met
werkzaamheid paart! Edoch, wie zal de jammerlijke gevolgen zijner handelwijze naspeuren, indien de wansmaak
hem verblindt en misleidt ?... Ach! al te vele voorbeelden
zijn er voorhanden, en wel van dezulke, die den geest
verstommen en het hert pijnlijk aandoen!...
Doch, treden wij niet verder, en stellen wij liever de
vraag, of wij, na zoovele jaren diep verval, weldra een
nieuwen dageraad zullen mogen begroeten.
De Paus heeft gesproken, de wijze Paus met zijne
schoone en krachtdadige hervormingen. Maar zal het baten?
Bij eenigen, ja, waar het slechts mangelde aan goeden wil,
waar men durft en kan! Op de meeste plaatsen echter, neen!
zoolang de wortel niet uitgeroeid wordt van den ongeluksboom, die, in vollen wasdom en dreigende kracht, zijne
breede takken over ons kunstveld uitsteekt. Immers de hinderpalen zijn groot en talrijk. De slechte smaak,de gehechtheid aan den ouden slenter, de kwade wil,de bloohertigheid,
de vooroordeelen, de vrees aan dwaashoofden te mishagen,
dit alles plaatst voor elke poging tot hervorming hemelhooge
bergen, welke het initiatief van enkele werkers niet bij macht
is te verzetten. En toch durf ik beweren dat het wegnemen
van den eersten dier hinderpalen, namelijk den wansmaak,
de eenige weg is naar eene weliswaar langzame, maar zekere
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hervorming in zake kerkmuziek. Het zijn, zooals ik zegde,
de zusters en de priesters, zij die de krachtigste middelen
ter hand hebben om de noodlottige strooming te keer te
gaan, wien men een gezond kunstonderricht moet bezorgen.
Wanneer de a esthetische zin in den mensch ontwaakt, is
het opgeslorpt vergif gevaarlijkst en moeilijk zal men het
nadien ontkrachten. Het is dus hoogst belangrijk, ja, het
eenig middel om te lukken, dat de jongeling die zich tot
den priesterlijken staat bestemt en, over het algemeen, dat
ieder volkskind eene degelijke muzikale en letterkundige opvoeding geniete en ja, een gewettigden haat opvatte tegen 't
laf eunukenleger, dat laatdunkend zijn verlept vaandel omhooghoudt en alle werkkracht in den grond versmacht.
Noodzakelijk is het, voor wat de toonkunst raakt, in
colleges en seminariën, en ja ook, voor zooveel het doenbaar
is,in stad- en gemeentescholen, eene goede plaats in te ruimen voor de stukken van ernstige toondichters en ongenadig
de menigvuldige vodden tot den brandstapel te doemen. (i)
Wat het letterkundig deel betreft, zouden, naast de
eigenlijke opvoeding,het stichten van openbare boekerijen,
het houden van voordrachten in bereik des volks en het
(i) De hoogere geestelijke overheid heeft nu onlangs ook
schikkingen uitgeveerdigd, welke stiptelijk moeten onderhouden
en op het oksaal ten toon gehangen worden. Onder de voorschriften van Z. E. den Kardinaal Aartsbisschop van Mechelen
lezen wij de volgende :
« De eerw. heeren Pastoors zullen trachten door eigene bemoeiing of door hulp van een aangewezen persoon een koor
samen te stellen, of althans eene kleine groep van zangers, die,
onder de leiding van den orgelist of van den kapelmeester, zoo
er een is, zich zullen oefenen in het uitvoeren van den kerkzang
en voornamelijk van den gregoriaanschen zang.
Wij zetten hen dringend aan, daar waar de zaak mogelijk
valt, eene les van gregoriaanschen zang in te richten in de lagere
jongensscholen, die aldus , ot kweekscholen van zangers voor de
kerk zouden dienen.
De studie van den gregoriaanschen zang is verplichtend in
onze Seminariën, Colleges en Gestichten van middelbaar onderwijs. De Superiors of Bestierders van die huizen zullen dan
eene Schola Cantoruna inrichten, zooals er eene in het Groot
Seminarie bestaat. »
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bewerkstelligen van goedkoope en aangename uitgaven
(bij voorkeur in wekelijksche afleveringen) doeltreffende
middelen zijn tot verspreiding van goede gedachten en gezonde uitspanningslectuur.
Wilde de Vlaamsche Beweging met eendrachtige samenwerking haar vaartuig in die richting voortsturen, ze
zou de goedkeuring van vriend en vijand wegdragen en
aanspraak mogen maken op de diepe dankbaarheid van 't
Vlaamsche ras. Want neen, ze mag niet verlagen tot eene
bekrompene, somtijds kwalijk begrepene taalkwestie alleen:
ze moet hardnekkig streven om ons volk tot zijne volle ontwikkeling en zelfstandigheid op te leiden.
Waren al de voorgestelde ontwerpen te verwezentlijken, dan zou er, mij dunkt, gegronde hoop zijn na een zeker
tijdverloop een verheugenden ommekeer in den volksgeest
waar te nemen. Want diep in de ziel des volks berust nog,
ongeschonden, een rijke schat van kunst, sluimert nog, onaangeroerd, een' vonk, die zwanger gaat van edele gevoelens en die slechts een' goede wiek verbeidt, om aanstonds
op te flakkeren en in vollen brand te schieten.
ALFONS MOORTGAT.

HET NIEUW TE DEUM VAN EDGAR TINEL

De prachtige feesten voor de 75e verjaring van onze bel
onafhankelijkheid moesten door eene godsdienstige plech--gische
tigheid bekroond worden. Ons volk — niettegenstaande de
goddeloosheid der tegenstrevers — is toch wel een godsdienstig,
katholiek volk. Ook, in deze omstandigheden, mag een officieele
dankzegging aan de Godheid aanzien worden als de uitdrukking
der oprechte gevoelens van de belgische natie.
Het Te Deum van Tinel is dus een hoog-nationale schep
beroemde toondichter rijst hier op als de tolk der-ping,ed
vaderlandsche ziele.
De dagbladen hebben de omstandigheden van die luisterrijke uitvoering, op 21 Juli, medegedeeld. Koor en orkest werden
meesterlijk geleid door den heer Marivoet, zangmeester van
S. Gudula. Wij zullen hier, in korte woorden, de verdiensten
van het werk zelve uitleggen.
Jaren geleden heeft Tinel een Te Deum (op. 26) voor vierstemmig gemengd koor en orgel geschreven. Wij zullen geen
ijdele vergelijking trachten te maken tusschen die twee, zeer
verschillende kunstgewrochten. Het eerste heeft missehien meer
verscheidenheid in de samenstelling. Het tweede is eenvoudiger
en breeder opgevat. Het koor bestaat in zes gemengde stem
men: eerste en tweede sopranen, alten, tenors, eerste en tweede
bassen. In menige bladzijden zijn de tenors nog verdeeld, zoodat het koor dan zeven stemmen telt.
Onnoodig te zeggen dat al de regelen voor kerkmuziek,
door zijn Heiligheid Pius X vastgesteld, hier nauwkeurig gevolgd zijn. Men mocht niet anders verwachten van den bestierder
onzer kerkelijke muziekschool.
De begeleiding bevat niet alleen een orgelpartij, maar het
orkest komt nog tusschen om meer verhevenheid en glans over
die heerlijke compositie te doen stralen. Drie jaar geleden had
de meester, te Brugge, gedurende het congres voor kerkmuziek,
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een belangrijke redevoering uitgeproken, waar hij onder andere
verklaarde dat het orkest uit de kerk volstrekt niet moest ver
worden. De groote moeilijkheid in die zaak lag te weten-bane
oo welke wijze een toondichter het orkest in de kerk kan gebruiken.
In Tinel's nieuw Te Deum zien wij een rationeel voorbeeld
om de symphonic in Gods tempel te laten hooren. De menig
instrumenten, en ook het orgel, begeleiden het koor. De-vuldige
stem, die het woord, den tekst, draagt, moet altijd op eersten
rang prijken. De ontleding van dien tekst op dramatischen trant,
die zoo natuurlijk in de symphonic plaats vindt, blijft hier afwezig. Het orkest, schitterend of zacht, begeleidt de woorden volgens hunne beteekenis, maar nooit op onafhankelijke wijze.
Laat ons nu de partitie doorlezen :
Te Deuin laudannus zingen de tenors in gregoriaansch muziek.
En, uit die eenvoudige, klare, zuivere, vruchtbare bron, vloeit
gansch het werk als een machtig, diepe stroom.
De intrede van het koor is waarlijk reusachtig en vol majesteit. Bemerkt in libi onznes angeli de tegenstelling tusschen de
man — en kinderstemmen, die aan sommige maten uit Tinel's
mis doet herinneren
Sanctus: 't is nogmaals het gregoriaansch thema van het
begin, dat, driemaal klimmend, ons, om zoo te zeggen, den
hemel veropenbaart. Verder ook schittert dit thema in de boven
alleen ; op de woorden : Te Martyrum...
-stemn
Wij zullen de grootscheid bewonderen in Patrem ianrnezzsae

,najestatis. De akkoorden zweven dreunend, bijkans altijd de
zelfde, zoo het betaamt om Gods onveranderlijke almachtigheid
te bezingen.
Doch deze onophoudene kracht zou ons vermoeien, en wij
hijgen naar meer kalmte. Alzoo komt het zacht andantino, Tu
Patois sean^iternus es I'ilius, goed te pas. Hier vinden wij ook
meer verwisseling en verscheidenheid onder de stemmen.
Op eens, met innige aandoening, zingen de eerste sopranen:
Te ergo quaesumus op de zuivere gregoriaansche melodie. Die
tegenstelling met hetgeen voorgaat zou ons welhaast de tranen
uit de oogen doen vloeien.
Volgt een Adagio : Aeterna fac, dat ons nog dieper de ziele
roert. Hoe schuchter smeeken de zes stemmen, de eene na
de andere geklommen... Zullen wij, o ja, zullen wij eens met de
heiligen in de glorie geraken ?... Hoort en aanbidt !...
M
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Per Singulos dies: We @rom prachtig rijst het hoofdthema.
't Is het slotkoor waar wij nog een schoon gebed van christelijke
Hoop tegenkomen: Dignare, Domfine, die isto. De melodie wordt
eerst « a capella » gezongen, en dan met begeleiding. Om te
eindigen klinkt nog het Thema met volle kracht; en de laatste
maten geven den toehoorder een gevoel van godsdienstige ver ru kking en vaderlandsche geestdrift.
Dit Te Deum schijnt wel op zijn plaats te zijn bij zulke
plechtige omstandigheden. 't Is grootsch, breed en eenvoudig
opgevat als eene prachtige muurschildering. Het draagt het
nummer 46 in de reeks van Tinel's werken. Laat ons hopen
dat 's meesters nieuw, langverwachte drama Sinie Catharina welhaast zal verschijnen. Dan zal het heerlijk drieluik, Franciscus Godelieve-Catharina, mogen geplaatst worden nevens dit ander
drieluik waarvan beide Te Deum 's de vleugels zijn, en — als
middenpanneel — prijkt de engelachtige « Missa in honorem
Beate Marini ».

Juli 1905.

Jos. RYELANDT.
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PP EEN KUNSTGEWROCHT : VIA VITAE PP

Niets heeft Frankrijk gespaard om op eene waardige wijze
op de Luiksche wereldtentoonstelling vertegenwoordigd te zijn.
Buiten de verschillende paviljoenen aan de koloniën gewijd heeft
het in de hallen eene schitterend geslaagde afdeeling voorbereid.
Deze afdeeling alleen, met hare 20.000 vierk.m. oppervlakte,
zou voldoende zijn om den alouden roem van goeden smaak en
kunstzin onzer buren uit het Zuiden hoog te houden. Geen enkele
uiting van 't menschelijk vernuft is hier buiten gesloten en
buitengewoon talrijk zijn de kunstwerken olie deze afdeeling tot
sieraad strekken. Onder deze is er een dat uitmunt door den
rijkdom en het kunstvolle der uitvoering, het monument Via
Vitae, voortkomend uit de werkplaatsen van het Parijzer juweliershuis : Chaumet.
« Via Vitte, zegt de uitleggende brochure, is eene poging
eene kunstvolle daarstelling te geven van het begrip dat de
menschheid bezit van God en zijne natuur, van de wezens en
hunne natuur, van de verhoudingen der schepelen onder elkander en met hunnen Schepper. »
Zeven jaren gingen voorbij alvorens dit kunstwerk, in den
geest eens kunstenaars ontstaan en door ernstige studie gerijpt,
verwezentlijkt werd. Ernstige studie zeggen wij, want daarin
juist ligt eene groote aantrekkingskracht , dat iedere bijzonderheid eene symbolische beteekenis ten gronde ligt. Ik neem aan
dat zulks voor velen een beletsel is om dit gewrocht ten volle te
genieten, voor de ontwikkelden is het een innig genoegen de gedachten van den kunstenaar na te speuren en terug te vinden.
Wij staan hier voor eene verheerlijking van het christendom.
De christene godsdienst alleen stemt in zijne leering overeen
met de gegevens der wetenschap en der wijsbegeerte. Beter nog :
waar de wetenschap en de wijsbegeerte te kort schieten, daar
treedt Christus' leer aanvullend en volledigend op. Die in het
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licht van het Evangelie wandelt, wandelt in de klaarten der een
waarheid : hij volgt den weg des levens, Wie dus een-wige
denkmaal wil oprichten aan de waarheid, moet er onvermijdelijk
toe komen het christendom te verheerlijken : het monument
Via vitae heeft zich aan die wet niet onttrokken.
Alles beheerschend te midden der wolken en der engelen,
omringd van gloriestralen schittert het symbool der godheid :
een driehoekig geslepen bergkristal. God is een van wezen en
een van natuur, maar drievoudig in persoon. Hij heerscht en
regeert in den hemel over de geestelijke wezens die Hem omgeven, en op aarde openbaart Hij zich aan de menschen in zijne
werken.
Toen de Heer het heelal uit het niet te voorschijn riep,
toonde Hij zich als de almachtige; zijne goddelijke kracht volbracht de eeuwige besluiten van zijnen aanbiddelijken wil. Een
leeuw is het zinnebeeld dier scheppende kracht, een gevleugelde
leeuw, omdat zonder den wil de macht nutteloos en onvruchtbaar is.
Maar de kracht is niet alles geoorloofd: de liefde en de harmonie, twee vrouwenbeelden. houden den teugel, die door den
muil van den leeuw gaat. Aan deze immers is de kracht in haar
werken onderworpen.
Met de nog vrije hand verheffen de harmonie en de liefde de
Eucharistische Hostie. Wonderbaar mag het schijnen dat de
kunstenaar aan vrouwen in handen gaf, wat de goddelijke liefde
ons kostbaarst geschonken heeft: toch was de keuze rijp overwogen. Was het Maria niet die het eerste het voorrecht genoot
Jezus te dragen in haren onbevlekten schoot? Anderdeels heeft
de kunstenaar geene engelen gekozen, omdat het eeuwigdurend
sacrificie voor de menschen is ingesteld en niet voor de hemel
geesten.
-sche
Met eene zeldzame kunstvaardigheid heeft de beeldhouwer
zijne beelden in 't marmer getooverd. Die twee vrouwenfiguren
zijn zoo bekoorlijk en tevens zoo edel en zoo hoog boven liet
aardsche verheven, dat zich moeilijk iets edelers denken laat.
Het gelaat dat de liefde God, haar begin en haar einde, toewendt is wonderschoon van vrede en zaligheid. De hartstocht
is niet in staat die gelaatstrekken te ontstellen, geen glimlach
zelfs zweeft er om den mond : het is 't bezadigd bezitten van de
alles verzadende goddelijke liefde in de eeuwige rust.
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Er nevens staat de harmonie : zij buigt het hoofd ter aarde
waar zij de werkzaamheid der wezens regelt. In hare regelma
zachte maar toch vaste wezenstrekken straalt de eeuwige-tige,
wijsheid door.
Wie deze beelden eens aandachtig aanschouwd heeft be.
waart er in zijn geheugen de gedachtenis van.
En wat een symbolisme! In dezelfde hand die de teugels van
den leeuw omknelt, draagt de liefde eenen schepter. Bekroond
door twee harten wier vlammen zich in eenzelfde vereenigen is
hij het beeld van den onverbreekbaren band die twee menschen
in het huwelijk verbindt. Uit deze verbintenis spruit een derde
wezen voort dat zonder in iets de persoonlijkheid zijner ouders
te verminderen, zijne eigene volledige persoonlijkheid met het
leven ontvangt.
Anders is het gesteld met de inorganische wezens die de
wetten der liefde derven en door affiniteit een nieuw wezen
voortbrengen. Hier gaat de voortbrenging gepaard met de ver
lichamen. Zoo vinden wij on--nietgdrwvobsane
der de twee harten eene dubbele wolk : waterstof en zuurstof,
die door een bliksem — de physische kracht — in verbinding gebracht, een druppel water voortbrengen.
Straks kronkelde de vlam die beide harten ontsproot opwaarts, omdat God het doel is van alle ware liefde; hier richt
zich de bliksem naar beneden omdat het inorganisch wezen de
laagste plaats onder de schepselen bekleedt, en het naar-hooger
streven hem ontzegd is.
Ook de harmonie draagt een zinnebeeld in hare hand : eene
harp. Gelijk de snaren eener harp moeten overeenstemmen om
een harmonisch geluid te kunnen voortbrengen, zoo moet het
schepsel volgens Gods wijsheid leven om met haar in harmonie
te blijven. Het lichaam der harp is gevormd door een genie,
beeld der handeling die de overeenstemming der snaren bewaart, in zijne handen houdt het eene verbrokene keten, symbool der vrijheid.
Op hare borst draagt de harmonie eene weegschaal door
plicht en recht in evenwicht gehouden, de liefde twee ineengestrengelde handen en een magneet die een stuk ijzer aantrekt:
de laagste graad der liefde en de laagste graad der affiniteit.
Deze twee symbolische figuren, die naar de voorzijde van het
monument uitzien, en de leeuw die alleen van de achterzijde
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zichtbaar, is vormen het toppunt van eene blauwgrijze rots
waarover eene menigte tafereelen verspreid liggen. Tusschen
deze groep ontspringt uit de godheid de stroom des levens wiens
mysterievollen oorsprong nog niemand kon doorgronden. Een
druppel bloed — een robijn — en een druppel water — een diamant — vallen uit de Hostie in dien stroom: de Eucharistie ver
brengt liefde en harmonie.
-levndigthmscoe
De wateren vloeien door het graf van den verrezen Godmensch, wiens dood de genade terugwon en met de genade de
vroegere helderheid aan de levensbron terugschonk. Uit het graf
valt de stroom op de rots; hij verdwijnt in de rots om onder
Petrus aan den voet van het monument weer te verschijnen.
Kalm rolt de stroom nu zijne kabbelende wateren. Maar
straks verliest hij zijne kalmte als het christendom verdrongen
wordt door de valsche godsdiensten. Wild verheffen zich de
wateren om de dwaalleer onder hunne golven te bedelven. En
hooger nog stormen de baren als zij den prins der dwaling ontmoeten, Satan met zijnen stoet ondeugden. Hunne woede kent
geene palen meer en onder den bruischenden vloed verdwijnt
het schandtooneel bijna voor onze oogen.
Dat hol van Satan! Daar ligt hij den voorarm leunend op
eene kardoes waarop de eigenschappen der dwaling, dood, oneenigheid en duisternis zijn uitgebeiteld. Zijn grijnslachend en
afschuwelijk gelaat durft hij niet toonen : hij zou de menschen
afschrikken en hij wil ze tot zich trekken. Achter een gouden
met edelgesteenten bezet vrouwenmasker verbergt hij zijne gelaats trekken: wee degenen die zich laat bedriegen.
Het achterlijf van Satan splitst zich in zeven onderdeelen,
waarvan ieder eene hoofdzonde in zijne kronkelingen omstrengelt. De hoogmoed die men in alle zonde terugvindt, bekleedt
de eerste plaats. Op een troon gezeten rust zijne rechterhand op
het gouden kalf, de afgod onzer eeuw. In de linker houdt hij de
fakkel der waarheid, maar... de vlam is uitgedoofd. Aan zijn oor
$uisterd een pauw verwaandheid en hoogmoed.
Links en rechts van dit tafereel twee groepen gewijd aan de
godsdiensten die zich met het christendom de wereld verdeelen :
het Boeddhisme en het Islamisme. Beide worden gekenmerkt
door dwingelandij, dweeperij en verlaging der vrouw.
Indien deze zijde van het monument ons toont hoe diep de
znensch kan vallen als hij den weg des levens verlaat, de voor-
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zijde biedt ons een troostvol schouwspel : de opbeuring na
den val.
De mensch was gevallen, hij kon vallen omdat hij, schepsel
zijnde, onvolmaakt was. Maar God is oneindig goed : Hij zond
zijnen eenigen Zoon om den mensch van de zonde vrij te koopen.
Dit werk der verlossing hebben wij voor ons in zijne hoofdlijnen.
Links de kribbe van Bethleem, Jezus in den tempel, 't Laatste avondmaal, Joannes de Dooper ; rechts het sermoon der acht
zaligheden, de bruiloft van Cana, de geeseling; in het midden,
boven den stroom des levens, Petrus de Stedehouder van
Christus.
Gezeten op den hoeksteen, Jezus-Christus, wijst Petrus met
zijne uitgestrekte handen op verschillende in de rots gegrifte
teksten. In die teksten wordt hij aangesteld als de leeraar der
volkeren : ((Gaat en onderwijs alle volkeren, » als de leeraar die
alleen onfeilbaar is : ((Gij zijt Petrus, en op die steenrots zal ik
mijne Kerk bouwen. » Hetzelfde gebaar dat deze teksten aanduidt, wijst op twee tafereelen, de Wet en de Profeten, om aldus
te doen verstaan dat God voortdurend in het Oude zoowel als in
het Nieuwe Testament is werkzaam geweest door zijne genade
en door zijne voorzienigheid.
Boven Petrus verheffen zich, het een boven het ander, de
verrijzenis van Lazarus, de zieledoodstrijd in den hof der Olijven
en de lichamelijke doodstrijd op den Golgotha,eindelijk zwevend
boven het kruis de verrezen Christus met uitgestrekte armen de
wereld zegenend.
Daar is iets aangrijpends in de wereld van denkbeelden in
dat kunstgewrocht samengevat, in den ongeloofelijken rijkdom
der uitvoering — noch ivoor, noch zeldzaam marmer, noch goud,
noch edelgesteenten werden gespaard — in die grootsche poging
van eene kunstenaarsziel om een in droomen ontwaard onuitsprekelijk ideaal te verwezentlijken. Voor dit schouwspel welt
er fierheid in de ziel dat, als er zoovele talenten vergooid worden aan werken wier eenig doel is de verheerlijking van het
vleesch, er toch nog zijn om de waarheid en den luister van het
Christendom te voelen en uit te drukken in meesterlijke gewrochten.
Ik heb er gezien die bij dit monument voorbijgingen en een
enkel woord zeiden : « Geidealiseerd! ». Wier hart was ver-
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droogd en onbekwaam om zulk een werk te genieten; waar is
de kunst die geen ideaal bezit ?... Anderen gingen van verre
voorbij, denkend voorbij een kruisberg te gaan, wat rijker als
gewoonlijk, maar toch een kruisberg, en wie gaat er naar de
tentoonstelling om een kruisberg te zien? Maar de meesten bleven bewonderend staan. Want al blijft voor velen de diepe zin
der zaken een raadsel, de groote lijnen zijn toch allicht verstaanbaar en de rijkdom der uitvoering spreekt tot aller oogen.
Het kunstgewrocht heeft eene waarde van I.2oo.000 frs. I
De Hostie alleen, samengesteld uit diamanten, waarin het monogram van Christus in robijnen flonkert, is 75.000 frs. waard.
Al wat waarheid voorstelt is uit massief goud, ivoor of marmer
vervaardigd; de afgodenbeelden van Bouddha alleen zijn in ver
zilver : de dwaalleer die zich in het kleed der waarheid hult.-guld
In al die beelden is er een schat van waarneming geborgen
en ieder verdiende een afzonderlijk woord. Aldus het kind Jezus
in den tempel; bezie die Joodsche schriftgeleerden : de doeken
van James Tissot in de beeldhouwkunst overgebracht. Hunne
houding en hunne trekken drukken bewondering uit voor den
goddelijken leermeester, het lieftallige kind dat zoo eenvoudig
tusschen hen optreedt.
Christus aan de kolom : spottent omringt het door de
schriftgeleerden opgeruide volk de martelplaats.De tegenstelling
is aangrijpend tusschen de gelatenheid van den lijdenden Christus en de door hartstocht verwrongen aangezichten der toeschouwers. Men voelt dat in dat volk alle menschelijke gevoelens zijn uitgedoofd : de bloeddorstige instinkten zijn losgebroken
Wreede vreugde en haat spiegelen zich in die gelaatstrekken ;
van de vervoering en het jubelen dat gisteren nog langs de
straten weêrklonk, geen spraak meer.
Nog een woord van den verrijzenden Christus. Uit een
stuk wit marmer gebeiteld, verheft hij zich zegenend boven
de wereld. Dat beeld is zoo wit en zoo vlekkeloos dat het als
doorschijnend is. Is het niet het lichaam van den verrezen Godmensch, die nooit de minste vlek der zonde gekend heeft?
Als gij dan, na lang beschouwen, verzadigd en verrukt de
bekroning van dat kunstwerk wilt zien, draait u dan naar de vitrine van het huis Chaumet en daar, flonkerend van diamanten,
zult ge zien de apotheose van den Kalvarieberg, de gekruisigde
Christus regeerend over de wereld, Christus vincit!
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Bij het opstellen van dit artikel heb ik mij bediend van de

Notice explicative, te koop bij het monument, en van de uitleggingen mij door den heer graaf de Trebons, den dlenstwilligen
vertegenwoordiger van het huis Chaumet, gegeven.
P. HENNECKES.
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Inde lichtige ruimte der middenhal, heeft de krijgsoverheid,
de flinkste manschappen onzer belgische regimenten — ad po9npam et ostentationer — op wacht gesteld. De zwartharige colback
der gendarmen, de romeinsche shapska der lanciers en de similiastracan-muts der artilleristen, wandelen er statig rond, tusschen
dreigende reuzenbeelden met dijen van plaaster, en overtollige
gevaarten van bronzen rompen. Wat te zwaar scheen om elders
plaats te vinden, werd hier verzameld. Eenige kleine marmren
figuurtjes zijn, alzoo ten onrechte dunkt me, onder het gewicht
dezer overheerschende gestalten verpletterd, en zouden in hunne
verfijnde edelheid veel meer uitkomen, tusschen een min met
spieren beladen gezelschap.
Rechts valt men in de afdeeling Spanje, waar alle schilders,
hoe talrijk ook hun gebreken mogen wezen, toch immer, op het
doek, eenige stralen der tooverzon weten te vangen, van hun
blauwluchtig land.Vivo heeft wel gedaan onder zijn rebus-schilderij, de woorden te schrijven: La latte éternelle. Anders zouden
lieden, die zonder catalogus de tentoonstelling doorloopen, zich
gewoonlijk de moeite niet getroosten raar cle beteekenis te zoeken van zijn Burne-Jonesachtig symbolisme. Deze moderne
pr2erafaëliet komt me voor als een meikever, die te laat ontwaakt
is en, eerst in Juli, den schoot der moederaarde ontkruipt, toen
zijn confraters, sedert lang, hun gedaante verwisseld hebben.
Duitschland ware meer te prijzen om hoeveelheid dan om
hoedanigheid, indien in kunstzaken hoeveelheid ooit moest in
aanmerking komen. Met gerust geweten mochte men, uitgenomen
den Bisinarckschen kop van Lenbach, de Drie Koningen van
Schuster en een paar ander tafereeltjes, gansch deze rommelzo,
de grens van het pangermaansche Vaderland terug overzenden. Dit zou zelfs kunnen gebeuren zonder majesteitschennis,
want er is — res mniranda — geen portret bij van den Kaiser. De
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stoelen, zetels en liggers der afdeeling, door een duitsch huis
verveerdigd, bezitten tel zeldertijd veel gemak en fatsoenlijkheid.
Bij de franschen steekt Bonnat uit met een overheerlijk conterfeitsel: Een grijzaard omwemeld met helderheid van weerlichtende stralenbundels. Een ander conterfeitsel door denzelfden
meester schijnt me min verdienstelijk. Hier staat ook de prettige
Yonge Mozart door Barrias.Detaille toont een krachtig figuur uit de
Revolutiej aren in purper -vale tint, die wonderwel blijkt overeen
te stemmen met het epiek carakter der grootsche gelukzoekers
dezer heldendagen. Chartran's portret van Leo XIII, den al zijn
kracht inspannenden ouderling, is dramatisch of liever te dramatisch. Morot zond een Bekoring van Sint- Antonius, waarin de
Breughelsche wangedrochten vervangen zijn door een naakte
parijzer hoer. Dat hij kunde bezit zal niemand betwisten. Of hij,
bij deze voorstelling, op de eerste plaats, de heiligheid van den
onverwonnen kluizenaar wilde doen uitschijnen, valt meer te
betwijfelen.

De Vereenigde Staters, die met fierheid hun schildletters
voeren : U. S. A., alhoewel 't meestendeel te Parijs woonachtig
zijn, schenken verzorgd werk. Zij hebben zelfs eenige tinten, of
beter halve tinten, die hun misschien gansch speciaal toekomen.
Een groen-grijs kleed, zoo iets dat blijde groen geweest is, doch
nu verschoten in de zon, bevalt hun. Ook rood uit oranje van
verschgekookte garnalen staat hun aan. De nieuwigheid dezer
bémol- tinten baart opzet. Doch beter dan kleuren, toonen zij ook
bezielde koppen in openlucht, op achtergronden vol onmetelijkheid. Sargent's portret van Generaal Wood heeft alleen de spraak
te kort.

Bulgarië, Serviê, Rusland, met één woord het slavisch ras,
't zij het te Sofia huist, te Weenen of te Parijs, verdient bijzonder
melding om de treffende helderheid sommiger zijner landschappen. Hier vindt men de schroeiende zon niet van 't Zuiden, noch
de verbleekte zon van 't Noorden, maar de gouden zon van 't
Oosten. Tot in de beruchte ikonen toe, zit oorspronkelijkheid.
Het eenig vrouwenportret der bulgaarsche afdeeling verraadt
knapheid. Dit van den metropolitaan die ernevens praalt
verwekt meer oogverblinding door uiterlijkheden. Zulke han
bij tweederang- kunstenaars veel in gebruik. Ook-delwijzs
een nature inorte dient bekeken, omdat de twee patrijzen met de
snep, die op den wand eener kist hangen, zoo wonderfijn de
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werklijkheid nabootsen. Moeste men op 't getal en den omvang
der militaire schilderijen voortgaan, men zou zich het Balkange.
bergte gaan inbeelden, als het luilekkerland der sabelslepers.
Veel doeken zwellen op van peerden en uniformes, in alle
luchten en jaargetijden. En toch schijnen zij me, vergeleken bij
deze van onzen landgenoot Abry (b. v. nr I Jagers te voet), nog
een heel eindwegs achteruit te staan. In nT 77 door Vladimiroff
meen ik een welgevoelde karikatuur te ontdekken van de onmenschelijke oorlog in 't verre Oosten. Met eenige trekken
geschetst en niet uitgewerkt toont de kunstenaar, in vliemende
spotternij, een hoekje uit Mandchoerie, Een russisch generaal,
staat daar walgelijk grof, met roode zuipersneus, grijzen mantel
en Zeisskijkglazen — allerlaatste model — die op zijn dikken
buik te slingeren hangen. Hij, ondervraagt, bij bemiddeling van
een taalsman, een japansch krijgsgevangene, die meer gelijkenis
biedt met een aap dan met een mensch. Over dezen laatste waken twee dierlijke kozakken, met uitgewaaide haren mutsen,
gelijk gieren op een prooi. En, in den achtergrond tusschen
witte legertenten, stellen de keukenknechten een bacchanalen
overvloed wijnflesschen, in slagorde, op de officierstafels. Ook
in deze afdeeling schieten geen geslaagde conterfeitsels te kort
en de koppen van Coquelin en Rostand en m. a. door Bernstamm
werden met virtuositeit uit de klei geduwd.
Het huidige Italië bezit weinig kunstenaars met het penseel.
Gewrochten zijner begaafde beeldhouwers zijn te Luik niet te
vinden. Sortini toont ons een monnik, welken hij begeert te doen
doorgaan als Sint Franciscus. Hij heeft het sture kleed, in ongeplooide stijvigheid, met de kap er boven, gevonden of nagevolgd
bij Ferrari's Giordano Bruno, het meesterstuk der bloemenmarkt
te Rome. Doch het aangezicht, dat half verdoken zit achter de
hand van den heilige, herinnert meer aan een zestiendeeuwschen
jonker dan aan een dertiendeeuwschen kluizenaar.
Holland levert net werk. Een ballettafereeltje als dit van
Van der Waay vertoont zooveel couleur locale boulevardière, dat
men zich eerder midden Parijs zou wanen, dan op de boorden
van Amstel en van Y.
België, eindelijk, zond naar 't Palais des Beaux-Arts talrijke
en, over 't algemeen ook, degelijke waar.
Lambeaux alleen beneemt r/5 der middenhaL Enkel beelden
van Meunier vereeuwigen de stoere kracht der werkers. Onder
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zijn navolgers dalen eenigen een stap lager en bezingen in brons
of in plaaster de pijniging der wroeters. Bustes en kinderkoppen
o. a. van Wtterwulghe dragen den stempel der waarheid. Van
Beurden's rekkelijke baders door de slang verrast herinneren
en misschien te veel aan de classieke Narcissusbeelden der Oud
doet een Beatrix en Daphnis et: Chloë bewonde--heid.VanPtgm
ren en brengt hierbij Sheakespeare's bedenking in 't geheugen :
Rein als sneeuw en kuisch als ijs De naaktheid en halve naaktheid immers wordt nu zoo zelden kuisch voorgesteld, dat men
geneigd is de bedriegelijke stelling : Qaod rarumn, carurn, met overtuiging voor den dag te halen. Courtens borstelt immer voort,
met zijn gekende virtuositeit zijn zonnige dreven. Of deze virtuositeit voldoende is, om een kunstenaar op den eersten rang
te houden, zal de tijd uitwijzen. Reeds meermaals aanschouwde
doeken van Claus, Heymans, etc. sla ik stizwijgend over.
Juliaan De Vriendt schilderde een allerliefste freuleportret.Sober,
ongekunsteld model op groen-passenden grond. Zijn tweede
conterfeitsel bevalt me min. Levéque maalde een verzameling
naakte vrouwen in alle mogelijke en onmogelijke houding gedrukt, verwrongen en gepletterd. Zooveel vleesch in zoo weinig
kaderruimte doet onwillekeurig denken op Bovril's energieke
réclame-leuze : An ox in a tea-cuff. Dezelve meester toont ook een
naakte vrouw op de spaansche folterbank met gloeiende ijzers
gepijnigd. Hij rekent waarschijnlijk meer op bijval door de Inquisitie, dan door zijn teekening. Robert laat ons zijn honden
zien op een achterbuurt. Ultra-realistisch-krachtig en-werld
misschien vol levensironie. Latinis bewijst in zijn Au declin du
iour, dat hij van de zon niet benauwd is. Blauwe Juli-hemel boven roode pannendaken van witgekalkte huizen, maken een
kranige harmonie uit. Laermans giet nieuw licht op zijn ouden
muur. Willaert Br 280 treft een goedgevatte lichtspeling in den
achtergrond van zijn gentschen binnenvaart. Van der Ouderaa,
Boom en Geets — in tegenoverstelling met Hendrik Leys —
geven dikwijls de archeologie van verleden tijden en zelden den
geest. Zulk gedoe hoort eerder tot de wetenschap dan tot de
kunst. Bij Leemputten met zijn scherpenheuvelsch drieluik,
vindt men gelegenheid den echten aard van 't vlaamsche volk
en zijn godsdienstzin, tot in de minste kleinigheden, na te gaan.
Wien het lust kan deze tooneelen vergelijken bij die der Russen,
welke hun ras ook, op dergelijke plechtigheden, in de nevenzaal
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ten toon stellen. Dáár, moedelooze neerslachtigheid van vadsige
moujiks; hier, hoopvolle ingetogenheid van kreuplen en kranken. Zoo vatte Leemputten veel getrouwer de zielgesteltenis
van zijn stamgenoten, dan sommige zijner collegas, schilders met
de pen, die hier te lande onvoorwaardelijk Tolstoï nabootsen. Dat
hij vaantjes van Scherpenheuvel en zelfs een doos keersen,op den
voorgrond, tusschen 't gras, geteekend heeft, schijnt mij even
smakeloos, als het merk Moët & Chandon, dat Francois Brunery
onlangs — mits geldelijke vergoeding, natuurlijk — op de cham
pagneflesschen schilderde, welke zijn joviale bisschoppen ledi
gen : A la santé du Chef (de cuisine). Liebaert vertegenwoordigt de
Christen kunst met zijn reeds meermaals uitgestelde O.-L.-Vrouw
van Ghent. In de fransche afdeeling hangt een Nood Gods, sculp
turaal opgevat, doch bijna heidensch. Voegt daarbij eenige
slavische ikonen, een italiaanschen Christus in 't graf, tamelijk
hercuulachtig en sluit dan de lijst der godsdienstige onderwer pen. Zulks laat vermoeden in welk diep moeras de kunst voor
de Kerk verzonken ligt.
Sommigen begeeren ook een Salon des refusés te bewonderen.
Nochtans, als men nagaat, hoeveel afval in meer dan een afdeeling reeds aanveerd werd, voelt men weinig neiging te gaan bekijken hetgeen nog lager werd geoordeeld.
Toen ik het Palais des Beaux-Arts verlaat, dringt een krioelende menigte leerlingen der luiksche lagere scholen binnen,
die met hun meesters of meesteressen de zalen doorloopen. Een
dartel bende knapen of meisjes, meestendeels met rood-socialisten strikjes aan, heusch en flink. Of de kunstontwikkeling welke
zij hier winnen, opweegt tegen hetgeen zij, in ander opzichten,
kunnen verliezen, zou ik niet durven verzekeren.
-

Luik, 24 juni.

OM. K. DE LAEY.

t t t t l, BOEKENNIEUWS #, t t t t
Algemeene Zielkunde door J. Th. Beysens. Eerste deel :
Inleiding — Kennis van het algemeen — Het zinnelijk kenleven.
— Bij Van Langenhuyzen, Amsterdam, 19o5.
Zóó spoedig hadden wij de Zielkunde niet verwacht. 't Is
verbazend met welke vlugheid heer Beysens' handboeken het
een achter het ander van onder de pers uitspringen. En 't zij al
dadelijk tot eer van den schrijver gezegd : de jongste moet in
kloekheid voor zijne oudere broertjes niet onderdoen.
't Is vooral, om niet te zeggen uitsluitend, de leeraar die hier
aan 't woord komt. Heer Beysens streeft er niet naar — gelijk
b. v. Mgr. Mercier, de voorman der Scolastieke psychologen —
eene persoonlijke oplossing te zoeken voor duistere vraagstukken, nieuwe gedachten ter overweging te geven, de psychologische wetenschap vooruit te stooten; — neen, hij laat de oor
aan anderen over, neemt de feiten en verkregen-spronkelijhd
besluiten uit de handen der vorschers aan, zift ze verstandig uit
en leert voort.
Zijne gedachten gaan gekleed in de technieke taal door de
huidige wetenschap gesproken en zijn dus verstaanbaar voor
menschen der aoe eeuw; de oude scolastieke termen komen
enkel tusschen haakjes.
Trouw aan zijne methode, houdt schrijver steeds de feiten
in het oog. Doch vermits het boek bestemd is als handleiding
voor leerlingen, zagen wij gaarne de natuurlijke onderwijsmethode meer gehoorzaamd: steeds beginnen met de feiten voorop
te stellen en daar de conclusiën uit te trekken, in stee van de
feiten in den gang der verhandeling te schuiven. Die verbetering
zou ook op vele bladzijden meer helderheid hebben bijgebraeht,
want gelijk het boek daar nu ligt, mist het dikwijls voor beginnelingen de noodige klaarheid.
Met het oog nu op de behandelde stof zagen wij het plan
van het werk liever breeder opgezet. Heer Beysens heeft voorzeker het recht de zielkunde op te vatten als « de leer van het
leven der met kennnis begaafde menschen als zoodanig, » en
dan met de deur in huis te vallen door het kenleven te onder-
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zoeken. Ons dunkt echter dat in een leerboek eene studie over
het leven in het algemeen en over het plantaardig leven hadden
moeten voorafgaan.
Een drietal opmerkingen van bijzonderen aard.
De schrijver houdt aan de vermogentheorie (bl. 15 sqq.) en
verwijst naar zijne Metaphysica om het goed recht van de werkelijkheid der vermogens bepleit te zien. Waarom die pleitrede
hier niet eens herhaald, al was 't maar in korte trekken, tot gemak der lezers van de Zielkunde ? — Wat nu de argumentatie
zelf aangaat : Schrijver steunt vooral op het werkelijk onderscheid tusschen actueel bestaan en actueel werken, die dus de
verwerkelijking moeten zijn van verschillende dingen, essentie
en vermogens.— Edoch, heeft men wel het recht in het wezen der
dingen het onderscheid over te dragen dat tusschen onze gedachten
bestaat! Zijn de begrippen van bestaan en werken niet twee beschouwingen van ééne en dezelfde werkelijkheid? Ik kan mij immers geene zaak als handelend voorstellen, zonder ze ook als
bestaande te denken. Doch volgt daaruit dat in de zaak zelf handelen en bestaan — ik zeg niet, gescheiden — doch zelfs maar
verscheiden zijn en bijgevolg ook hunne grondslagen, essentie
en vermogen.
Op bl. 574 sqq. waar de schrijver het verschil tusschen verbeelding en verstand wil aantoonen, blijkt ons zijne analysis te
zwak omdat hij zijne voorbeelden niet goed kiest. Hij neemt
eenen driehoek en wil toonen dat wij buiten het stoffelijk voor
ook nog eene afgetrokkene, algemeene, zuiver-stelingbd
onstoffelijke kennis van den driehoek hebben. Met dit voorbeeld
echter kan hij nooit bij eenen empirist gelijk halen, omdat men
altijd opwerpen zal. dat, wat gij voor eene abstracte kennis
neemt, enkel een onvast, stoffelijk beeld blijft met verdoezelde
omtrekken; en rechtuit. zou die opwerper geen gelijk hebben?
Ware het niet beter, b. v. te kiezen het begrip van recht, plicht,
enz. waar geen enkel stoffelijk bestanddeel in voorkomt?
Op bl. 213 kunnen wij den schrijver in zijn besluit niet volgen. Hoe de eenheid uitgelegd, die de volgens aard uiteenloopende werkingen van het dier tot dat ééne goed bepaalde levensdoel richten? Men antwoordt « dikwerf met de ordelijke organisatie of bouw van het individu aan te voeren »; — « maar
niets verklaart zich zelven, » meent de schrijver en besluit tot
een innerlijk levensbeginsel, de ziel. — Dat de ordelijke bouw de
ordelijke werkingen uitlegt zal de schrijver toegeven; — «doch
die bouw zelf ?» vraagt hij dan. — Ja maar wie zegt dat die
bouw nog moet uitgelegd worden door iets in het wezen zelf ?
Waarom onszelven gedwongen nog dieper in het wezen te drin-
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gen? Ik weet wel het bestaan der menschenziel is een verlokkend
voorgaande, om ons in alle levende wezens een analogisch beginsel te doen zoeken.
Trots deze bemerkingen blijft de degelijkheid van heer
Beyssens' werk bestaan. Integendeel hun klein getal is een
waarborg te meer voor de waarde van het boek.
TH. VAN TICHELEN.

par Bazin.
De laatste roman van dien fijnen schrijver en zielkenner,
René Bazin. 't Is de geschiedenis van vijf nonnen die te Lyons
in geestelijke gemeente leven, en kosteloos onderwijs geven aan
arme kinderen. Ze worden uit hun klooster verjaagd, en moeten
weer in de wereld gaan leven. De heldin van het boek is de
jongste, zuster Pascale, zoo zachtmoedig en zuiver van hart,
een uitgelezen wezen, maar te teeder, te zwak, te gevoelig aan
genegenheid en liefde. In het klooster zou zij eene heilige worden; in de wereld, aan hare eigene krachten overgelaten, kan
zij aan de bekoring der menschelijke liefde niet weerstaan; zij
valt en sterft in wanhoop Er zijn wonderschoone bladzijden in
dat boek, als de schrijver de jeugd van Pascale beschrijft, haren
thuis, hare roeping, het kloosterlijkleven, die zeker onder de
L'Isolée

schoonste bladzijden kunnen gerekend worden ooit uit René
Bazin's pen gevloeid. Ook de andere zusters zijn goed gezien.
De eerste helft van het boek is waarlijk schoon en boeiend. Met
de tweede helft van dit boek kan ik geene vrede vinden. Na de
schoone scène van het uiteengaan der zusters, vertraagt de handeling, verlamt de belangstelling, of liever wordt de belangstelling te zeer verdeeld : Waarom ons de verdere geschiedenis van
iedere zuster breedvoerig verteld ? Een woord ware genoeg geweest, daar de meesten au fond toch zooveel niet verschillen.
Dan ware de aandacht op de hoofdfiguur gevestigd gebleven. En
die hoofdfiguur zelve? Hier ook ben ik niet voldaan. Dat Pascale
valle, hare reinheid verlieze, hare ziel en haar lichaam bezoedele,
zich van hare zusters en van God afwendt, dat moet, eilaas,
meer gebeuren. Maar waarom haar in handen doen vallen van
zulken laffen schurk, haar zoo laag doen dalen, haar eindelijk
op zulke brutale wijze doen sterven ? Dat komt mij voor, ondanks
liet talent van den schrijver, als gewild en gezocht, als melodramatisch, en mijn hart blijft er koud bij. Dat belet niet l'Isolée
een fraai boek te zijn, waard gelezen te worden; maar volgens
mij, niet op de hoogte van La Terre qui meurt of, De toute son dine.
't Is gevaarlijk actuëele vragen zoo snel aan te gaan. Er is nog
geen « recul » genoeg om oorzaak en uitslag goed te kunnen beoordeelen, eu volgens en zeker evenwicht. L. D.
W
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Gedichten van Jacob Stinissen, — Lodewijk Opdebeek
Antwerpen.
Wij worden letterlijk overstroomd van dichtbundels in
Vlaanderen; vóór eenige weken verschenen de voortreffelijke
eerstelingen Heimwee van Constant Eeckels, Stille Stonden van
Alois Walgrave en Gedichten van Frans Mariman, en nu wacht
daar weer een boekje vol verzen dat ik het bespreke : Gedichten
van Jacab Stinissen. Dezen voor wie de heer Stinissen een onbekende mocht wezen, zal ik eerst en vooral mededeelen dat hij
tot de (<jongeren)) niet behoort, maar in 1847 geboren werd en
reeds verdienstelijke Fabelen en Kindergedichtjes, Gedichten voor
Huis en School ziju Gedichten voorafgingen.
In dezen bundel is er geen spraak meer van fabelen of dergelijke simpelheden; maar wel van sonnetten en gelegenheidsgedichten Hoe kwam de schrijver ertoe zich aan vroeger-zoofel-gehaatte sonnetten (gebulte jonkvrouw in (uw) stalen corset.
schreef ten Kate) te bezondigen ? Au choix :
IN 'T DENNENBOSCH
Door 't blauwe zwerk. de witte wolken jagen,
In 't donker groen der sparen kreunt de wind;
En schilferknoppen, zwam en naaldengrint
Bedekken 't slingerpad met ruwe lagen.
De haas schrikt op, uit kreupelhout en hagen.
Tak-op, tak-af een eekhoorn wipt gezwind;
En de ekster schatertert als een kind,
Terwijl in 't hoog gekoomt de tortels klagen.
Een nest, zoo ligt de hut in 't loof verdoken:
Een mossig dak; een raam met veil omrand
En langs den wand, de zonnebloem ontloken.
Een meisje, melk en bloed en.aarlenoogen (sic! ! !)
Strooit lokkend kruimels uit met milde hand,
En blanke duifjes komen toegevlogen.
En zoo gaat het voort g8 beversde bladzijden lang! Overal
hetzelfde gemeenplaatselijk- blijven en vervallen in bombastisch
gebagel. overal hetzelfde romantisch-huilerig-preêken en goochelend-spelen met rijmen.., maar neen, de schrijver speelt met zijn
rijmen niet, hij worstelt ermeê, ach na zooveel jaren gerijmd te
hebben kent hij noch zijn stiel niet, want ik struikel nog over
technischonhandige zinnen als : (Damme bl. 26)
En verder half in puin de kerk : de stede
`Vaar Maerlant slaapt, en 's avonds d'uil alleen
men hoort, als steeg uit 't graf een droef geween.
Ik word haast boos op den heer Jacob Stinissen omdat hij
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me zooveel schonnen tijd geroofd heeft met zijn dom boeksken
dat krioelt van e Gallen als hanen verwoed », « Clauwaerts als
leeuwen », » dokwerkers » als Titans in geesterift voor het werk
ontstoken, feeën, reuzen en lichtbakens en wat vete ik nogal!!!
In Gedichten is dus eigenlijk niet één waar -gevoeld en juistuitgedrukt gedicht aan te treffen ; maakwerk, onhandig, onbeholpen maakwerk van 't eerste tot 't laatste vers.
Gedichten staat natuurlijk buiten onze letterkunde en telt
niet meê.

J.

E.

Uit het gebied der Natuurkuude.— Leesboek voor de hoogste
klassen der lagere school en voor herhalingsscholen. door Dr.
Vitus Bruinsma. Twee stukjes. Pr. gl. o.3o. P. Noordhoff. 1904.
Groningen.
Aan Dr. Bruinsma danken wij een tweepaar uren beste genot.
Wij allen — en we zijn zoo talrijk! — die geen natuurgeleerden
zijn en die toch niet gaarne beschaamd staan op het eerste woord
't welk de vakmannen spreken, en die toch weerom het wat
lastig vinden om, ten gelieve van een beetje ijdelheid, zonder
echten appetijt een gansche Ganst op te slikken ; wij allen hebben 't bij Bruinsma gevonden!
Uit het gebied der Natuurkunde heet een leesboek voor cie
lagere scholen; en 't is voor de kleintjes uitstekend geschikt,
naar inhoud en vorm. De toon is die van papa, die er verstand
van heeft, aan zijn kinderen oogen en ooren en geest te openen
en die al wandelend praat met de stoeiers rondom hem over
groote dingen, die de kleinen toch al spelende vatten kunnen.
Maar we blijven bij ons eerste woord : 't is geen boekje voor
schooljongens alleen. Of weet gij veel af, mijn lezer, van locomotief en fotografie, van electriciteit en automobielen? Weet gij
hoe uurwerk en rijwiel werden uitgevonnen? Kent ge de lotgevallen van den petroleum eer gij ze brandt in uw lamp? Weet ge
hoe het komt dat op deze rivier gewoon ijs ligt boven op 't
water en in de andere grondijs, van onder? Zoo ge dat alles niet
heel goed weet, dan zult ge Dr. Bruinsma even dankbaar zijn als
wij na 't lezen van zijn boekje. J. P.

R. P. Folghera, L'apologétique de Lacordaire.
Schrijver toont het verschil aan tusschen de apologetiek
vóór en door Lacordaire. Eene duidelijke uiteenzetting. Hij ontleedt daarop, aldus eene beknopte samenvatting vormende dezer
apologetiek,de opvolging der bewijsvoeringen in de conferentieën
van den grooten prediker, besluitende met de studie van Lacorcaire's plan : bouwstoffen, regeling, manier van ontwikkelen.
Een nuttig boekje.
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A. Baudrillaat, La religion romaine.
De romeinsche godsdienst bestudeeren vergt grootere
werken wegens de verscheidenheid van tijd en plaats, De
geleerde schrijver geeft ons hier de hoofdlijnen. De Roomsche
godsdienst was formalist. Onder invloed der oostersche godsdiensten begint hij meer tot het binnenste te spreken en onder
hij eene neiging naar monotheïsme. Van de andere zijde-gat
worden, door de wijsbegeerte, de politiek, de volksgeest, tal van
goden vereenzelvigd en zoo leidt de vooruitgang in den Roomschen godendienst tot diens val en tot de overwinning van het
Christendom. Zaakrijk geschreven is het. Betere en tevens zoo
beknopte samenvatting van den Roomschen cultus, hebben wij
tot hiertoe niet ontmoet.

J. Turmel, La descente du Christ aux enfers : geeft de geschiedenis van dit geloofpunt, zijne beschrijving in de werken der
Vaders, de twisten die het op theologisch gebied heeft uitgelokt
omtrent de « hel », omtrent de verlosten, omtrent den aard der
nederdaling, enz. Als geschiedenis van het dogma kan het veel
dienst bewijzen. E. P.
Monothéisme, Hénothéisme, Polythéisme. — Legons faite á
1'Institut catholique de Paris par M. l'abbé de Broglie. Avec
Préface par Augustin Largent, chanoine honoraire de Paris.
2 vol. de la coil., Science et Religion. Paris, Bloud. igo5.
Onder dezen titel geeft kan. Largent vier voordrachten uit vau
den apologethischen cursus van wijlen M. de Broglie. Vooraleer
de studie van de verschillende godsdiensten aan te vatten, had
deze eerst eenige lessen gegeven om de verschillige typen van
godsdiensten doen te kennen en zoo eenen leiddraad te hebben
om in de menigvuldige, soms weinig gekende godsdienstleeren
seffens te zien wat belangrijk, wat bijkomstig is.
In de eerste voordracht spreekt M. de Broglie van het Monotheisme. Hierdoor verstaat de vermaarde professor de godsdienstleer die niet alleen één God erkent als eerste beginsel,
maar waarin die God alleen is : ' t is te zeggen waar er nevens
Hem geene andere wezens zijn, aan wien men aanbidding verschuldigd is. In het henoteisme daarentegen spreekt men van één
eerste beginsel maar sluit andere goden niet buien. Het polytheisme eindelijk erkent meer wezens als opperheerders van het
heelai. Het monotheisme erkent God als schepper. Zijne groote
vormen zijn de Joodsche godsdienst, de Mahomedaansche en de
Christene. De verscheidenheid der namen van God, de eeredienst der Heiligen, de H. Drievuldigheid zijn geene verminkingen van het monatheisme.
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De tweede voordracht handelt over het henoteisme, en de
verschillende stelsels waar het mede samengaat: het pantheisme,
het theisme, het eigenlijke polytheisme, en de vereering der
groote goden. 't Is dat mengsel van henotheisme en polytheisme
dat sommige heidensche texten, waar er van één God spraak is,
voor bewijzen van monotheisme heeft doen doorgaan.
In de derde voordracht wordt het monotheisme bij het polytheisme vergeleken.
In de vierde wordt de rol van het bovennatuurlijke in de
valsche godsdiensten onderzocht.
Voor de weerde van dit werk spreekt de naam van Mr. de
Brogli borg. Nuttig is het om een algemeen gedacht van de verschillende godsdiensten te hebben; men zal er echter de nieuwere theorieën der godsdienstleer niet in vinden, daar de voordrachten in 1879 gehouden werden. L. D.
Abbé de Broglie. Preuves Philosophiques de l'existence de Dieu.
Dit boek is het eerste nummer eener nieuwe verzameling
Etudes de Philosophie at de Critique religieuse, uitgegeven door
Blond en Cie te Parijs. Het werk wierd reeds in verscheidene
tijdschriften met veel lof besproken en die lof is zeker niet onverdiend De titel zou kunnen in de waan brengen dat men hier
te doen heeft met de Philosothie de l'Iininanence, waar Frankrijk
zoo vol van is : 't zijn echter de gewone bewijsvoeringen, gesteund op het princiep der doelmatigheid,der veroorzaking, enz.,
die de schrijver aanhaalt, doch zij worden toegepast alleen op
's menschen zijn. Het hoofdgedacht van het werk komt hierop
neer : de mensch bestaat niet uit zichzelven, en nochtans kan
hij niet voortgebracht worden door het hem omringende, want
hij is meer dan al wat hem omringt. en het mindere kan het
meerdere niet voortbrengen : dus is 's menschen bestaan eene
vingerwijzing naar het bestaan van God. Bevat dit boek aldus
geene nieuwe theorieën, het doet over de oude, onwederlegbare
bewijzen, van een nieuw standpunt beschouwd, helder licht opgaan : de ontleding van het eigen ik, — en als het ik in het spel
is, is de geest immer luistergraag. C. B.
Les Grands Philosophes : Hubert Spencer, door E. Thouverez.
Wie zich maar ooit een weinigje heeft opgehouden met sociale
of wijsgeerige studie, zal wel grifweg toegeven, dat in de laatste
helft der rge eeuw, geen schrijver meer invloed heeft uitgeoefend
dan Spencer. Agnoticist in zake wijsbegeerte, individualist op
sociaal gebied, evolutionist vóór Darwin) van wetenschappelijk
standpunt uit. Zulke uitgebreide werking nu in 5o bladz. neerleg-
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gen en toelichten gaat moeilijk aan: schrijver volgt daarom meer
de psychologische ontwikkeling van Spencer zooals zij zich uitspreekt uit zijne geschriften. De groote, algemeene princiepen
van den engelschen wijsgeer hadden hierbij wel wat meer plaats
mogen innemen.

J. B. Fichte, door E Breurlier.
Een zaakrijk overzicht van het stelsel van Fichte. De duit
wijsgeer wilde het subjectivisme van Kant tot op dieperen-sche
grond uitwerken : de aprioristische vormen van hetgeen zij bevatten wierd later subjectivisme : vat wij als realiteit aanzien,
is slechts subject, uit een bijzonder oogpunt beschouwd. Van
dit eenzijdig subjectivisme tot het monisme is de afstand niet
groot : Fichte's leer loopt dan ook op het pantheismus uit. —
Fichte is echter daar niet blijven staan; de philosophie, die hij
in latere jaren doceerde is niet overeen te brengen met het stelsel zijner eerste leeraarsjaren. Uit die warreling van begrippen
blijkt het hoe moeilijk het is Fichte's stelse l in eenige bladzijden
uiteen te zetten. Dit werkje kan daarom niet op klaarheid aanspraak maken, maar de reden hiervan ligt aan de stof zelf, niet
aan den schrijver die ons zeker eene degelijke studie aan de
hand doet.
Aristote, dsor P. Alfaoio.
Een werkje waar ik niet gaarne mijn lof zou aan ontzeggen

en ontegensprekelijk het leerrijkst der drie hier in overzicht genemen studies. De grootsche theorieën die Aristote heeft opgezet
omtrent wetenschap en wijsbegeerte zijn er klaar en over 't algemeen volkomen juist uiteengezet. — In de uiteenzetting der
princiepen der metaphysiek zijn echter minder juiste omschrijvingen; zoo is het niet volkomen juist als schrijver den « motus »
van Aristote definieert : « l'actuation du possible en tant que
tel ;» een « changement substantiel » is ook niet « een ontstaan
van niet-zijn, of omgekeerd », evenmin als « acte pur» en «forme
séparée» mogen verward worden. Schrijver had hiervoor de
Histoire de la Philosophie van den leuvenschen hoogleeraar De
Wulf met vrucht kunnen naslaan. Dr. L. D.
Proeven van letterkundige Ontledingen, door J. Geurts.
Eerste deel. (Hasselt Sint-Quintinusdrukkerij.)
Een boek dat geroepen is om uitstekende diensten aan onze
Nederlandsche leeraars te bewijzen! De meeste van hen zullen
juichen van vreugde wanneer zij er kennis zullen mee gemaakt
hebben, diegene vooral welke in kleine steden wonen en de ge-
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tegenheid niet hebben veel boeken te raadplegen. De heer
Geurts heeft den arbeid in hunne plaats verricht en gelijk wij
reeds elders lazen : « De stof werd hun geknauwd en gekneden.
't Zal hun menig uur voorbereiding sparen, hun een goede en
gemakkelijke richting aanwijzen en daarom mag het boek als
een der nuttigste gelden die sedert lang op dat gebied geleverd
werden. » Vooral daar het, in het Nederlandsch, bijna zonder
voorganger is. Wij hadden -,vel iets in dien aard van Torfs, over
de Drie Zustersteden namelijk, maar dat was niet veel meer dan
dor, eentonig schoolmeesterswerk, — Kopfarbeit zouden de
Duitschers zeggen. Ook professor Tack leverde een keus van
letterkundige ontledingen en het boek heeft zelfs steun van hooger hand en veel verspreiding in het land gevonden. Ondanks
zijn onloochenbare verdiensten is het nochtans niet van opper
eenvormigheid vrij te pleiten en ook in de keus-vlakighedn
der ontlede stukken was het minder gelukkig dan dat van Geurts,
dat gansch up to date is en zelfs bladzijden van onze allerjongste
dichters bespreeki, als De Clercq, Cuppens, De Laye. Is dat
een groot voordeel? Stellig. Ik weet wel dat een leeraar heel
het letterkundig veld moetldoorloopen. dat hij het schoon in alle
tijden en in alle richtingen moet trachten te vinden, doch hij
moet vooral toonen hoe men nu denkt, hoe men nu gevoelt, hoe
men nu dicht. In de lijst van een tweede reeks ontledingen. van
heden af reeds in druk, treffen wij, naast bijna al onze katholieke auteurs van beteekenis. namen aan als die van De Meyer,
Streuvels, Lenaerts, Van Langendonck, Verwey, Perk en anderen. Op de eerste bladzijden van het verschenen deel wordt
de strekking der moderne school, welke, met Kloos aan het
hoofd, ((naast onzedelijke ook een groot aantal deftige en stichtende werken voortbracht, » op een uiterst heldere en toch bondige wijze uiteengezet. Van partijdigheid zal men den schrijver
niet beschuldigen, die vertegenwoordigers van alle scholen opneemt en, ofschoon zelf zuiver Nederlandsch schrijvend, een
ruime plaats gunt aan de particularisten, welke vóór ettelijke
jaren uit het onderwijs van vele gestichten gebannen bleven,
doch heden door de strengste inspecteurs worden goedgekeurd
en als modellen aangewezen. Dat niet in alle ontledingen dezelfde gang gevolgd wordt van de beroemde Stüfen, door den
Duitschen opvoedkundige Herbart voorgeschreven, kunnen wij
enkel gelukkig middel tot het bekomen van afwisseling noemen:
de schooljeugd ziet immers ongaarne dat de leeraar altijd op
dezelfde wijze te werk gaat.

Voorbereiding, Uitleg, Waarheid, Zedelijkheid, Schoonheid, Ver
Trant van den schrijver, — ziedaar de punten welke door--werking,
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gaans besproken worden. Ook treffen wij er kritiek aan en
weleens zeer vinnige, wanneer het er b. v. op aankomt de gebreken van een Helmers te gispen. Te veel geeft hij aan dien
lust echter niet toe, de leuze van Hello steeds indachtig : ((La
critique vit d'enthousiasme, non de négation. » Goed aangewend is letterkritiek een uitmuntende oefening tot het verwerven
van heldere gedachten en tot het ontdekken van zijn eigen persoonlijkheid. En als wij nu op onze beurt wat kritiek over het
boek van den eerw. Heer Geurts mogen schrijven, dan zullen
wij zeggen dat het misschien wat lijvig is, dat er somwijlen
overdaad van verklaringen in voorkomt, dat sommige zwakke
schrijvers wel mochten wegblijven en dat het omslag niet heel
aantrekkelijk is.
Overtuigd zijn wij dat de schrijver in het tweede deel, dat
enkel tot de gevorderde leerlingen spreken zal, zijn aandacht
aan deze punten wijden zal, dat hij met een nog breeder opvatting te werk zal gaan, en dat hij ons alzoo een der schonste,
der volledigste en der nuttigste werken leveren zal, waarop het
kunstonderwijs in België bogen mag. Fier zijn wij erop dat wij
een geleerde gelijk M. Geurts in een onzer vrije gestichten bezitten. Reeds vele schitterende bewijzen heeft hij overigens van
zijn groote belezenheid en van zijn overzaadbaren werklust gegeven. Hij is namelijk de schrijver eener Nederlandsche Metriek,
verreweg het beste boek in dien aard dat wij in onze taal bezitten, en waarin alle dichters, jong of reeds ervaren, oneindig veel
te leeren vinden. Zijn Geschiedenis van het Rijm, echt benedictijnenwerk, werd uitgegeven door de zorgen der Vlaamsche Academie en wij hopen dat hem diezelfde eer zal te beurt vallen
voor zijn Linaburgsch Indioticon, waaraan hij sedert jaren werkt.
Wij sluiten onze bespreking met een welgemoend proficiat
voor dezen vromen, dichterlijken wroeter, voor dezen geestdriftigen Vlaamschen etheticus. L. L.
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Volkskunde, 3e-4e aflev.
Mej. Dr. C. C. Van de Graft begint een opstel over Gebruiken

op liet eiland Schouwen. Hier heeft zij het over De Stra. « Dit strarijden is niets anders dan dat men te paard naar het strand en
vervolgens een eindje de zee inrijdt... Het feit dat de stra blijkbaar de vastenavondviering is in deze streek, doet mij in haar
een overblijfsel zien van een carnavalsprocessie. zooals die reeds
vóór eeuwen in Frankrijk en Duitschland, maar vooral in het
stroomgebied van Maas en Schelde werd aangetroffen. »— A. De
Cock wijst op den eerbied van het volk voor den regenboog, de
zon, de maan, de sterren, den donder en den bliksem; hij deelt
verder een volkslied mee : Al onder den weg van Maldeghem, met
varianten en geeft het vervolg van zijn Spreekwoorden en zegswijzen
over de vrouwen, de liefde en het huwelijk. — Dr. G. J. Boekenoogen
deelt de volksvertelsels mee : Van een man met een leeuw, Van een

Koopman in een moordenaarsherberg, Van drie Kooplui in een moordenaarsherberg, Van een student, Van drie matrozen.
Biekorf. t` ro.
E. H. Cans. Gezelle geeft een nieuw kapittelken Uit « den
Levene der Dieren », ditmaal gaat het over de Bontekraaie. — A.

Demeester bespreekt met veel lof E. H. Al. Walgrave's Verzenbundel : Stille Stonden : «' t Is het eerste uitgegeven werk van Al.
Walgrave, en 't is een ... meesterwerk.» — Vervolg van den
lezenswaardigen Invitaris van 't 1632.
— T k 13.
Een duidelijk opstel van H. Callewaert : Een wonderbaar
Telegraaf (Pollek-Verag toestel). -- Caes.Gezelle laat in Duimpjesuitgave eene vertaling verschijnen van E. A. Poe's Tales of Mystery and imagination. Hieruit staat nu een van die tales gedrukt
Het vat Amontillado. — Vervolg van den belangrijken Inventaris
van 't jaar 1632. — Boete, verzen door A Peeters.

De Groene Linde. Juli 19o5.
Fr. Van den Bosche geeft het slot van zijn De Boetgezant :
eene Joannes den Dooper- schets, breed opgevat. — J. D. C. kan
zeer pittig vertellen, hoe het er toeging aan tafel te Munster, bij
We Dr. Gausepohl. — Nog een schetsken, goed verteld door
Em. Claes : Zwemmen. — Een lief Sprookje door Felix Rutten. —
Voorts Gedachten door Joke, Vriendenafscheid en Verzen door Felix
Rutten en H. Edens. — L. Van Puyvelde bespreekt Leo Balet's
Roeping. « Er steekt zieleleven in dit boek, veel zieleleven. »
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Het Katholiek Onderwijs. Juni 19o5.
Eene goede samenvatting van Montaignes meening over de
leerwijze in de scholen, waarin de schrijver er terloops op drukt
hoe noodig het is het pedantisme, de verwaandheid bij de leerlingen-onderwijzers te keer te gaan. — Begin van een opstel :
Practische bemerkingen over ket zingen van Vespers en Lof. — Am. Joos
betoont de noodzakelijkheid eener beschaafde uitspraak « Wanneer komt de dag, dat de welopgevoede Vlamingen hunne taal
zuiver zullen uitspreken gelijk al de naburige volken het doen ?...
De taal en de beschaving van ons volk, beide zouden er veel bij
winnen. » — Vervolg van een opstel over Antialcoolisme.
Het Julinummer is gewijd aan het Jubelfeest der katholieke
scholen te Gent: Verslag over den toestand der katho!ieke scholen door A. Suffer; redevoering van Z. E. H. Kan. Dr. Claeys,
toespraak van Z. H. Mgr Stillemans, enz.
't Park's Maandschrift, 15 Juli i9o5.
Brengt het slot van een geestdriftig opstel over De Onafhankelijkh e id van België in z83o alsmede Eenige bladzijden uit de Kerkelijke Geschiedenis van het aartsbisdom van Mechelen. — Vervolg van
een opstel : De veelvuldige Communie.
Ontwaking. Juli 19o5.

In den Avond, begin eener novelle van Louis Six. — Vervolg
van Emm. de Bom's lezing over William Morris en zijn invloed op
het Boek — Jacques Mesnil in de kroniek Uit Italië, schrijft over
de neerlaag der italiaansche spoorwegbedienden (tegenover de
overheid) en het Murri- proces. 't Schoonste uit die kroniek is
wei 't volgende : ((Voor al wie klaar ziet, is het proces Murri
eerst en vooral een proces ingespannen tegen de vrijdenkerij
door den clericalen en achteruitkruipenden geest : de vader der
twee beschuldigden, prof Murri, is een der schoonste en edelste
figuren, die er onder de geleerden zijn.... » Waarom wordt dat
van de beschuldigden zelf niet gezegd! — Verzen van Siska van
Daelen, Willem Gyssels en B. Bymhclt.
Tijdschrift van het Willems- Fonds. Mei-Juni tgo5.
In zijn brief uit Noord-Nederland brengt C. Van Son warme
hulde aan Dr. Kuyper. ((Fel bestoken de vrijzinnige partijen
van alle kleur het Christelijk Ministerie en in het bizonder zijn bekwaam, behendig, strijdvaardig en overschrokken hoofd, Dr.
Abraham Kuyper. » Voorts nieuws uit de afdeelingen.
Durendal. Juni rgo5.

Au milieu du chemin de la vie, godsdienstige en symbolische
gedichten in proza door Bruno Destrée. — Fierens- Gevaert zal,
ter gelegenheid der Jordaens-tentoonstelling te Antwerpen, een
boek laten verschijnen over den Vlaamschen meester. Hier geeft
hij er een hoofdstuk van, waarin hij antwoordt op de vraag of
« Jordaens fut réellement décorateur. » — Paul Lambotte wijdt
eenige bladzijden aan Thomas Vingotte : « Vingotte est un grand
laborieux. Tous ses travaux menés avec la plus ferrante application, simultanément avec un professorat sérieux à l'Académie
des Beaux-Arts A Anvers, n'interrompent point la production du
portraitiste assailli de commandes et toujours respectueux de
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son art et de lui-mëme. — E. H. Moeler schrijft over La Fête des
Arbres, den eersten keer gevierd den 21 Mei 19o5, te Esneux en
nu aangekondigd voor Lummen, in Limburg. Men wil aan het
volk het belang der boomen en den eerbied voor de boomen
doen begrijpen. — Franz Ansel bespreekt den laatsten verzenbundel van Fin. Verhaeren : Les Henres d'après-midi. — Voorts
verzen van Emile Verhaeren en Hel. Canivet, en kronieken.
Revue Néo-Scolastique. Mei 19o5.
L. Noel : Le Principe da déterminisme (suite). Schrijver gaat
voort met het grondbeginsel te onderzoeken der verschillende
stelsels die de vrijheid bekampen. Kant vindt den grond van het
determinisme in den aard onzer kennis. Sedert Hegel, door
Spencer, heeft de evolutionistische opvatting der wereld het determinisme beinvloed. Schrijver besluit en onderscheidt drij
vormen van het determinisme : eerst stelt men een zekere aan
verschijnsels vast, later beweert men dat al de-enschakligdr
verschijnselen noodzakelijk onderling verbonden zijn ; eindeiijk
komt eene opvatting van de wereld als zou het heelal aan eene
eenige wet onderworpen zijn, die noodzakelijk al de deelen met
hunne verschijningen voortbrengt. Zeer belangrijk is vooral de
studie op Kant's stelsel en dezes invloed later. — Dr. H. Haller :
De la méthode philoso¢hique. M. Haller heeft altijd algemeen aangenoinen gedachten op eene nieuwe wijze voorgebracht. Dat is
een goed middel om die gedachten treffend voor te stellen. Maar
wannneer zij om hunnen nieuwen vorm, als iets grondig nieuws
uitgegeven worden, gelijk hier het geval is, brengen zij den lezer
op een dwaalspoor en beletten hem het ware nieuwe te vatten
en er bij te leeren. Men staat verstomd voor beweeringen als de
volgende, die zonder uitleg of bewijs dogmatisch voorgesteld
worden : ((Les premiers indéfinissables lont ceux-1a qui sont audessus des premiers objets connus et qui servent à les connaltre
et par là à tous connaltre. Its sont an nombre de trois : Le tout
premier est ce que signifie le verbe étre, abstraction faite
de mode, temps et personne. Le second est ce qui exprime
l'adverbe ee pas en latin non, en gres o Ï. Le troisième enfin est
ce que veut dire la préposition de (en latin et en grec le cas dit :
gènitif). — Claudius Piat : Dieu d'après Platon. Bij Plato zegt men
gewoonlijk, is God één met het Opperste Goed. M Piat neemt
die stelling niet aan. Het Goed is echter in Plato's stelsel het
Opperste Wezen, maar God is zoo hoog niet : meer en meer
uitdrukkelijk komt Plato tot liet gedacht dat God de ziel van de
wereld is. Die studie van den geleerden schrijver zal niet ongemerkt doorgaan. - E. Van Roey : La monnaie d'apris Saint Thomas
d'Aquin (suite). Schrijver sluit het kaptiel II zijner studie handelende over de natuur en de rol van het geld, met de innerlijke
weerde van de munt te bestudeeren. De metaalweerde van het
geldstuk is het uitgangspunt zijner wettelijke weerde. Deze overtreft gewoonlijk de eerste een weinig om in zekere mate de eenheid der weerde te behouden. Die verhooging is daarenboven
eene onrechtstreeksche belasting en mag niet overdreven worden
om geene ((debacle » voort te brengen. Het derde hoofdstuk wijdt
de schrijver aan de vraag of voor St-Thomas het geld de rijkdommen voortbrengt )L'argent est-il productif?). Na opgemerkt
te hebben dat jo de vruchtbaarheid van het geld niet op de munt

I86

OVERZICHT DER TIJDSCHRIFTEN

zelve doelt, maar op de vruchtbaarheid van de zaken waarmee
het geld uitgewisseld wordt, 20 men bij St-Thomas enkel de
grondgedachten vindt en geenszins de cassuïstiek van latere
tijden, onderzoekt de schrijver wat betrekkelijk de bovengestelde
vraag, St-Thomas leert nopens het geld leenen, het geld verhuren, de verkoop met termijn, de vennootschappen, den wissel.
Uit die analytieke studie besluit de schrijver :
10 St-Thomas neemt de vruchtbaarheid aan van het kapitaal:
het geld brengt wel actief de rijkdommen niet voort, maar draagt
er toe bij als stof en werktuig, doordien het de verhandeling der
weerden gemakkelijker maakt. Het overige kapitaal, 't zij de
zaken die door het gebruik niet vernield worden, zijn ontegensprekelijk vruchtbaar. 2 0 In de vennootschappen, den wissel,
soms den verkoop met termijn heeft de eigenaar van het geld
recht op eene vergoeding wegens zijn uweri . In het geld verhuren
is de winst zonder werk rechtveerdig. Wat het geld leenen betreft, dit moet uit zijn eigen kosteloos zijn, maar reeds komen
bijkomstige omstandigheden de aanspraak op eene vergoeding
wettigen.
Wat de toepassing dezer princiepen aangaat, deelt St-Thonias de strengheid en de schrik voor woeker van zijnen tijd. -Georges Legrand : L'immoralitê de l'Art. Schrijver weerlegt de
theorie van M. Paulhan in de Revue Philosophique uiteengezet, als
zoude de kunst uit haar eigen onzedelijk zijn, omdat zij eene gemaakte en onvolledige systematisatie van het leven schept. —
A. Thiéry : Constantin Meunier. — A. Pelzer : Le mouvement néothomiste. Stippen wij hierin aan onder meer belangrijke aanhalingen de gedachten van M. Eucken van Jena,van Prof. Dörholt
van Munster, van onzen Hector Denis te Rome, van M. Picavet
te Parijs over de néo-thomistische beweging; eene redevoering
van Mgr. Batiffol, rector van het katholiek instituut van Toulouse
over het onderwijs in de wijsbegeerte ; de twist over « liberalisme
philosophique » in de Revue Franciscaine, ter gelegedheid van de
((Introduction à la philosophie néo-scolastique » van M. De Wulf.
De Mouvement Sociologique deelt mee in het verslag der zittingen
van de Société beige de Sociologie, het bespreken der vragenlijst dienende tot een algemeen onderzoek over den toestand der
onbeschaafde volkeren.
De Katholiek. Juni 19o5.
Dr. A. H. L. Hensen deelt belangrijke bijzonderheden mee
over het werk van Dirk Ameyden, « een Bosschenaar van geboorte, maar die ongeveer vijftig jaar, van r600 tot minstens
1654 in Rome heeft doorgebracht, » waar hij advocaat was van
de Curie en alzoo welgesteld om over personen en zaken van
zijn tijd te oordeelen. «Ameyden had voor het kleine, alledaagsche een scherp en geoefend oog, maar de beteekenis der groote
dingen ontging hem maar al te veel. » — E. H. Linnebank onderzoekt de meeningen van Verwey, vooruitgezet in het nieuw
maandschrift Beweging. « De formuleering van 't bewegende
leven door den schrijver lijkt me een waggelende. Verwey wil
waarheid, zekerheid, levensbloei en groei, doch buiten alle
christendom, want dit is tegen voortgang van wetenschap en
maatschappij, meent hij. En nu wordt een werk begonnen, dat
sterk herinnert aan het tasthanden der oude heidensche wijzen...
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Toch zien we dat Verwey een reus is; boven duizend klein
koppetjes staat zijn rug, recht en breed als een-menschlijk
beuk... De Roomschheid van Vondel heeft hij geëerbiedigd; ja.
de leerdicht-vrees dezer tijden erkennend, heeft hij het zeldzame
gewaagd : Vondels vroomheid te noemen « zijn innigste en wezenlijkste schoonheidsgrond ». » — Tweeërlei Wezen, eerste bedrijf
van een drama door Leo Baaten. — E. H. Binnewiertz bespreekt
breedvoerig Aug. Cuppens' Een Rooske van Overzee. ((ik onthoud
van zijn dichtwerk het treffende verhaal, vele sprekende typen,
menig mooi en geestig vers, maar wordt overigens niet hooger
gevoerd dan tot een zeer menschelijk medelijden en niet tot een
bezield bewonderen voor de doorvoelde zieleschoonheid van
zulk een lief en rein zustertje als dit Rooske van Overzee. » — Ver
Rutten.
-zenvaH.Kipbrg,FSJBaunelix
1
— Juli 1905.
Dr. E. Driessen begint eene studie over De Se'8l in de
Psalmen, eene studie over het hiernamaals der Hebreeuwen. Hij
verdedigt de meeping « dat de openbaring in Israël met zekerheid ook een belooning des braven na dit leven in het vooruitzicht heeft gesteld, » — Het slot van E. J. Jansens' levensschets
van F. W. Weber was lang achterwegen gebleven, hier hebben
wij het nu. Schrijver past op Weber die woorden toe door een
Engelsch criticus over Longfellow geschreven : ((Er is twijfel
genoeg in de wereld en kommer genoeg en leed ook; 't is een
ware zegen dat deze dichter aan den huiselijken haard verschenen is, rijk aan geloof en hoop, vol van verkwikking, moed en
vreugde. » — Tweede bedrijf van Leo Baaten's drama Tweeërlei
weg. — Verzen van Felix Rutten en Fr. S. L. Braun. — In de
Juni-aflevering van Onze Eeuw bespreekt prof. Dr. Jhr. van der
\Vyck de Geschiedenis der Wilsbegeerte, welke uit de nagelaten papieren van prof. Bellaar Spruyt door enkelen zijner leerlingen
onlangs is uitgegeven. J. D. J. Aengenent heeft die bespreking
gewogen en te licht bevonden. « Prof. v. d. Wyck is door zijn
besprekeng van Spruyt's Geschiedenis niet als geleerde in onze
achting gestegen. »

De Katholieke Gids. Juli 19o5.
Norbert van Reuth geeft nog altijd van zijn Kiekjes van
Frankrijk ten beste. Ditmaal gaat het over Douai en Rijssel. —
Vervolg van P. J. van den Goor's : Een katholiek strijder in de
Pers. De aanvallen die Veuillot van katholieke zijde te verduren
had worden hier geschetst. — Begin van een opstel over Madonnagrajie in de Middel-eeuwen : hoe in de opvolgende eeuwen de
Madonnabeelden gebeiteld werden. — Drie moeders. De Duitsche
moeder, de Poolsche moeder en de Fransche moeder, gedicht door L.v.O.
Tijdschrift van het Koninkl. Ned. Genootschap voor Munten Penningkunde. 3e aflevering.
Verschijnt met rouwband om het afsterven van den secretaris van het Genootschap : Joh. W. Stephanik. Rien W. K. F.
Zwierzina eenige ;bladzijden wijdt. — Vervolg van Zwierzina's
beschrijving der Nederlandsche penningen 1864-1898. — M. de
Man schrijft over den penning van een kleermakersbond te
Bergen-op-Zoom geslagen in 1763; over eeno nbeschreven tim-

OVERZICHT DER TIJDSCHRIFTEN

188

mermansgildepenning en over de voorstelling der zege bij Praag
op zilveren boerenbroekstukken van 1774, het jubeljaar van
Middelburg's vrijheid. — De strijd om de Westfriesche Munt,
door C. W. Bruinvis. — A. Hollenstelle schrijft over het pond
groot f. 63.00 en enkele andere.
De Hollandsche Revue. 25 Juni 19o5.

Onder de rubriek Wereldgeschiedenis o. a. eene klare uiteenzetting der geschiedenis van de Unie tusschen Zweden en Noorwegen en de grondslagen waarop zij gevestigd is; over het aftreden van den franschen minister Delcassé wien <(ergerlijke
veronachtzaming , en «lompheid» ten opzichte yan Duitschland
verweten worden. Over de nieuwe mijnwet in Duitschland wordt
hier veel kwaad gezegd. -- Als Belangrijke onderwerpen : leugen
(saccharine). Wat zij is, of zij gevaarlijk is, enz. en-suiker

Amerika in den aanvang van de twintigste eeuw. — Karakterschets :
Dr. H. IJssel de Schepper, bestuurder van de Koninklijke
Stearinekaarsenfabriek «Gouda », «een sieraad van de Nederlandsche Industrie. » — Als Boek van de maand: « Willem IV te
's Gravenhagen in MDCXI » met teekeningen van Ant.
Molkenboer.
De Gids. Juli rgo5

Verdere brieven van Mevr. Bosboom- Toussaint aan Busken
Huet worden meegedeeld. Uit een brief van 12 Juni 1884, na Ten
Brinks benoeming tot hoogleeraar te Leiden : « Ik zie niet
waarom t. Br. het niet even goed zou kunnen weten (dat professor zijn in Holland veel voor heeft) als wijlen Jonckkloet, die
mij altijd hinderde als ik hem ontmoette door zijne grove zoogenaamde aardigheden. T. Br. zal nu hoop ik van die Zola af
zijn. Naar 't geen hij er van schrijft, begrijp ik mij niet dat de
Franschen, en helaas ook cie Hollanders, diens werken zoo druk
lezen. Ik althans ben gewaarschuwd door 't geen t. B. er van
geeft en neem ze niet in handen. » In een brief van 19 Januari
1885 valt zij hevig uit tegenrSchaepman « ... wat mij dierbaar is
misvormt en smaadt hij ten voordeele van zijne zaak. Als ik hem
het land kon uitjagen, bleef hij er niet in, dat verzeker ik u.
Maar Gij lacht mij uit, en toch het doet mij goed, zoo mijn gal
eens uit te storten. — En als ik nu over den gruwel begon van
dien Kuyper, die met zijne automaten van antirevolutionnairen
verbond maakt met de vergiftigers van onze historie, dan zoudt
Gij schateren vrees ik en 't zou ook te lang worden. » — Prof.
W. L. P. A. Molengraaf klaagt over het te kort in de Nederlandsche wettelijke bepalingen betrekkelijk de bewaring van gedenkstukken van geschiedenis en kunst en wijst op de buiten
wetgeving. -- OviJ'ariteit en vivikariteit door prof. A. A.-landsche
W. Hubrechts.^— J• Mar. Ruys kespreekt de expedities naar de
Zuidpool ondernomen van Igor tot 1904. — Dr. W. G. C. Byvanck geeft het vervolg van zijn opstel over Marcel Schwob
met «zijn eigen manier van vertellen en zijn eigen soort van
vertelsels. » — Verzen door Hel. Lapidoth-Swarth en Carl

Scharten.
Stemmen onzer Eeuw. No 22.

Een krachtig - uitgesproken opstel van den heer Alph. Laudy
over Samenwerking : « Samenwerkingsplicht is (daarom) de eerste
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van ons roomsch openbaar leven. » Heel waar, maar zal dit nu
weer geen « vox clamantis in deserto» wezen? -- Verder De
Coremnans- Beweging in België, door K. Lievens, Daaruit kunnen de
Noord- Nederlanders wellicht iets nieuws rapen; wij echter... —
Pater J. v. Well S. J. bespreekt de Letterkundige O^istellen van
kapelaan Binnewiertz met een tikje ouderwetsch verstand! Voor
Pater J. v. Well is Binnewiertz geen « volbloed aestheticus »,
geen ( in alle opzichten betrouwbaar gids ». Wat moeten wij
dan van Pater v. Well denken? — Voortreffelijke gedichten van
Karel de streven en A. Huybers. — Voorts 't gewone overzicht
en varia.
--No23.

Moderne Biologie en ontwikkelingsleer, door A. G. — Goede gedichtjes van R. De Clercq en F. Rutten. — Heimwee van Constant Eeckels wordt besproken door Pater J. v. Well S. J.

« Heimwee is als geheel een vervelend boek. En, o, Oonstant
Eeckels « Ik heb met u zoon'n eindeloos medelijken» omdat gij
uw mooi talent zoo jammerlijk vergooit » ! ! — Uit het overzicht
der tijdschriften knippen we nog dit over het moedig vlaamsche
tijdschrift rong Dietschland : « Dit tijdschrift uitgegeven door de
jongere Vlamingen, die nu reeds toonen welk een plaats zij
spoedig in het letterkundig leven zullen innemen, verdient in
Noord-Nederland bekend te zijn. » 't Doet ons deugd dat dejongere tkath. Vlamingen ook in Noord -Nederland naar waarde
geschat worden! — Voorts Varia.
— N° 24.
A. van Echt heeft het over Pater De Nifle, den beroemden
schrijver van Luther and das Lulershuon; J. B. over Vlaamsche
Letteren. Weinig nieuws in dit laatste artikel: dat deuntje is afgezaagd! -- Een zacht-klagend Moe-liedje van Karel de Strever. —
De aanstaande zonsverduistering in Spanje, door H. V. M. -Voor onze Vrouwen : Anna Comnene, geschiedschrijfster, door
Melati van Java. — Voorts allerlei gemengd nieuws, overzicht
en varia.

—N° 25.
Katholieke rechtzinnigheid : Over den Mastoor uit Hevermnans'
« d llerzielen », door F. Hendrichs, S. J. — Over Ikonograie bij een
nieuwen Kerkbouw, door M. C. Nieuwbarn. — Een stijf-rammelend
gedicht fusticia, naar 't Portugeesch, door F. van Pelt. — Herfstdroom van F. Rutten. — Literair genot brengt ons nog een staaltje
van geniaal schelden : Is. Querido heeft nu eens zijn woede op
de « kritikiere» de Savornin Lohman gekoeld! Deze freule heet
((oneerlijk als een raaf en klappend als een ekster)>! — Een
zaakrijk artikel van Alph. Laudy over Ernest Hello. — Voorts
varia en overzicht. — Zooals men ziet voor « elck wat wils ».
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Hof van Gruuthuuse te Brugge. — Tentoonstelling van
Oude Kunst.
Dergelijke hoofding kan in haar breedheid veel bevatten,
of in haar engheid weinig begrijpen. Van daar misschien onze
ontgoocheling. We verhoopten in strengstipte werkelijkheid de
herstoffeering te gaan bewonderen eener middeneeuwsche heerenwoonst en bevonden ons midden — een goedvoorzienen wel
is waar — doch alledaagschen oudverkoopwinkel. Enkel voorbeelden : Er zijn verscheidene bedsteden te zien, doch geen volledig slaapvertrek; prachtige geldkoffers, doch geen kantoor;
vlaggen en schichten en zweerden, doch geen wapenzaal; tafels
en stoelen, schapraaien en gerief, kroonluchters en gleiwerk,
doch geen eetkamer. De kelderkeuken alleen verdient, in dat
opzicht, eervolle melding. En toch heeft men dit vernuftig onderscheid niet getroffen tusschen overbodig en gepast, waaruit
eenheid vloeit en dichterlijke illusie. We bekennen het volgeern :
Gruuthuuse is nieuw-oud. De balken schittren nog in verschvergulden luister en de reinverglaasde ticheltjes blinken zelfs te veel.
Vermolmde meubels, onder piepjonge zoldering, breken harmonie. Maar die reden schijnt ons niet voldoende om, op het gelijkvloers, links van den ingang, b. v. achter de groote zaal,
waar men blijkbaar een studeervertrek der jaren vijftien of zestienhonderd wilde nabootsen, een vogelmuit te hangen uit de
r3de eeuw. Deze vleugel van het gebouw nochtans, dank zij het
schilderachtig doorzicht onder de openstaande deuren der twee
volgende diepergedolven zalen, gaf gelegenheid tot een allerfraaiste kijkje op het huizelijk gedoe onzer kundige voorouders.
Hiertoe was het genoeg, van den eenen kant, met sober schranderheid de stukken te kiezen welke op meest plastieke wijze 't
verleden HnRbeelden en, van den anderen kant, alle anachronismen te vermijden zooals biezenmatten op de vloeren, collectionneurstellooren langs de wanden en gleiersche wijwatervaten,
met opzet genageld boven renaissancebedden.Zulke onzin brengt
den geest met innig genoegen terug. naar het stil-bekoorlijk
Antwerpsch Plantijn-salon, waar het uurwerk tikkende zijn oud bekende gasten wacht en de ziel van een tijdstip voor eeuwig
gevangen ligt, tot in de muffigheid toe van het stofgoud der
tapijten, dat te krioelen hangt vóór de zonniggroene venster
een kleinigheid. De carte d'entrée is tweetalig. De-ruitjes.Nog
gangbare zijde is fransch. Waarom? Nergens om. Waarom niet ?
Ziehier. In het museum Moretus draagt dergelijk biljet in 't
Vlaamsch, op zichzelf reeds een eigenaardigen stempel. Het
meldt den vreemden bezoeker waar hij is, d. w. z. de Engelsche,
de Duitsche of de Fransche grens over. De beleefdheid wordt
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hierbij niet te kort gedaan, daar de toezichter alleen, deze
kaartjes bekennen en begrijpen moet en alzoo krijgt de kunst
eerst af aan, het bewust gevoel, dat hij landt bij-liefhbr,van
een volk met eigen tong en eigen zin. Antwerpen vermoedde
deze kenschetsende behendigheid. Brugge zou er om schokschouderen. Tusschen beiden ligt het verschil daarin, dat men
ginder met artistieke verfijndheid te doen heeft en hier met
bureaucratieken slenter.
Bruggc, zg Juli 1905. O. D. L.
Liederen voor Ons Volk. Wij ontvingen nr 8 en 9 van deze
verdienstelijke maandelijksche uitgave (uitgevers Alb. en Leo
Bouchery. Prijs per jaar 2.50 fr., buiten Antwerpen.) Nr 8 brengt
Het Kind, gedicht van Th. Coopman met muziek van H. Willems
en nr g het bekend volksliedje Het Klooster van Sint Arjaan, met
begeleiding van J. J. B. Schrey.
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie Ontvangen afl. 75 en
76, gaande van bl. 5921 tot 6o80. Daarin merkten wij bijzonder
op de artikelen : ongevallenwet (in Nederland), ontleedkunde.
oogheelkunde, oorheelkunde, oorlog, oorlogschepen, Oosten
monarchie, Oost -Indië, Oost-Indisch com--rijkscheHonga
pagnie, Orden (ridderorden, orgel, Otto (naam van onderscheidene vorsten).
Ingekomen boeken ter bespreking

Geloof en Wetenscha¢. Serie I. No 6. JACOwICZ. Quo Vadis.
Oorspronkelijke studie.
Serie 2. No I. FR. TOURNEBIZE, S. J. Uit de duisternis naar
het licht, vertaald door H. A. v. Th.
Serie 2, No 2. F. BRUNETIÈRE. Moed en vertrouwen. Redevoering uitgesproken te Lyon 24 Nov. Igor, naar het Fransch
door R. De Grace. Rouselare J. De Meester, Haarlem Van Alfen.
C SENTROUL Dr en Philosophie. L'Objet de la Métaphisique
selonKantet selon Aristote.Louvain Institut sup.de Philosophie.
CLIVE DAY. Ph. D. Assistant Prof. of Economic History in
Yale University. Nederlandsch beheer over Java, gedurende
drie eeuwen. Vertaling van H. D. Bosboom. 's-Gravenhage,
W. P. Van Stockum & Zoon. Prijs 4,50.
L. VAN ZANTEN Jzn. Leerboek voor de theorie en de practijk
van het Boekhouden naar de zaak-Theorie van V. Brenkman.
Groningen, P. Noordhoff, f i,go.
JAC. M. Vos. Van oude tijden tot heden. Geschiedenis van
ons Vaderlaud. Groningen, P. Noordhoff, f 1,90
Bijeengeschikt door W. H. DE GROOT Wz. Zangoefeningen
naar Daniel De Lange's Zangschool. Handleiding volgens de
Grondbeginselen van Galin-Paris-Cheve. ede serie, 2dc stukje.
Groningen, Noordhoff.
'T OUDERHUIS. Kinder Cantate.Woorden van A. F. J. Reiger.
Muziek van R. Hol. Cijferzetting van P. Langerwey. Groningen.
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In ééne opwelling van dankbaarheid jegens den Allerhoogste en van rechtmatige fierheid over zelfverkregen
vrijbestaan, heeft het Belgische volk zijne onafhankelijkheid
gevierd — uitbundig, koninklijk, waardig. Des vreemden
blik zelf werd getroffen door het zicht van dit kleine land
waar, zonder onderscheid van streek, stand of gezindheid,
zoo algemeen werd gejubeld, zoo eenparig gefeest.
Of er reden toe bestond! — Vijf-en-zeventig jaren
vrede, welvaart en vrijheid! En dat te midden van het steeds
oorlogende Europa, van omvallende tronen en wentelende
kansen, van botsende belangen en opzwalpenden vervolgingslust , van socialistische dolheden en anarchistische
aanslagen! Of de Belgen den vrijen teugel mochten laten
aan hunne liefde voor straatparade en praalvertooningen,
aan hun gezond-blij genot in alle kleurgewemel en beiaardgeklingel!
Ook heeft het er gerumoerd in België, in de groote
steden en op het platte land, tusschen menschen van alle
slach : aanzienlijken en eenvoudigen; onder de gewelven
der kathedralen, of onder het strooien dak der nederige
stulpen; op de historische pleinen onzer gemeentepaleizen.
Doch indien allen mochten juichen, dan toch zeker
niemand meer dan de Katholieke Vlamingen.
De omwenteling van 't jaar '3o heeft ons, Katholieke
Vlamingen, drie onwaardeerbare schatten bezorgd. Zij
bracht ons : de godsdienstige vrijheid, de politieke onaf
ankelijkheid, het Vlaamsch zelfbestaan.
-h
Daar het tot legende dreigt te groeien dat de scheuring
met Holland noodlottig was voor de Vlaamsche Beweging,
acht ik het mijn plicht juist het tegenovergestelde te beweren,
'4
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met deze drie punten eenigszins te ontwikkelen. — Mocht
eene meer bevoegde pen, die van den geschiedvorscher of
staatsman, ze eens breedvoerig behandelen!
Onder de Hollandsche regeering zuchtten de Belgische
Katholieken onder eene echte dwingelandij. Protestantsch,
Calvanistisch, gelijk het bestuur was, droomde liet eenheid
van geloof onder de heele bevolking te weeg te brengen en
dat natuurlijk met het Roomsch geloof uit te roeien of ten
minste te onderdrukken. Zoo moest de overgroote meerderheid bukken voor eene kleine minderheid; want men
vergete niet dat België toen reeds eens zoo bevolkt was als
Holland.
Alle misverstanden, onrechten of verbitteringen die de
omwenteling van 't jaar '3o voor gevolg hadden, sproten
voort uit het oorspronkelijk misverstand dat België door
Holland aanschouwd werd als wingewest. Den 3oen Mei
1814 hadden de Mogendheden België Holland bijgevoegd
« en accroissement de territoire ». Deze noodlottige woorden
moesten Willem I steeds voorspoken als levensregel. Ook,
al werd de grondwet door de notabelen van België verworpen met eene meerderheid van 269 stemmen, hield de
Koning daar geene rekening mee, maar verklaarde ze gestemd door het besluit van 24 Augustus 1815.
Om zoo ver te geraken had Willem zijn toevlucht
moeten nemen tot een waren goocheltoer.
Noord-Nederland had de grondwet goedgekeurd met
458 stemmen tegen 26. In België waren i,6o3 notabelen opgeschreven; op die I,6o3 opgeschrevenen namen er enkel
1,323 deel aan de stemming : 796 tegen de grondwet, 597
er voor. Van die 796 afweerders hadden er 126 hunne
tegenkanting gemotiveerd door godsdienstig bezwaar, daar
de grondwet geen voldoenden waarborg gaf voor de handhaving van het Katholiek geloof. Willem aanschouwde deze
tegen-stemmers als voor-stemmers, vermits zij verleid waren
geweest door slecht ingelichte menschen. Ook de 28o die
geen deel hadden genomen in de kiezing werden bij de
ja-knikkers gerekend, en aldus bereikte men eene meerderheid.
Op zulk wankelenden grondslag werd het staatsgebouw
opgericht.
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Men heeft gezien dat 126 notabelen hunne goedkeuring
hadden geweigerd uit gewetensbezwaar. Inderdaad de
bisschoppen waren de eersten om protest aan te teekenen
tegen de grondwet. Reeds in October 1814 had Mgr. de
Broglie, bisschop van Gent, bij de Mogendheden van het
Weener Congres aangedrongen opdat de vorst, die over ons
land zou regeeren, zich openlijk zou verbinden den Katholieken godsdienst te handhaven en de rechten en vrijheden
der Belgen. Den 28»n Juli 1815 richtten de bisschoppen eene
gezamentlijke vermaning tot den Koning; en in Augustus
daaropvolgend kwamen zij openlijk in hunne herderlijke
brieven op tegen de bepalingen der grondwet, die de eerediensten regelden. Eindelijk verklaarden zij plechtig dat het
hunne diocesanen niet toegelaten was, onder zware zonde,
den eed af te leggen door de grondwet voorgeschreven.
Het godsdienstig bezwaar bestond dus van den begin
af der opgelegde vereeniging met Holland, maar hoe ging
het geschil zich verscherpen!
Wat is een volk kostbaarder dan zijn geloof ? Hier
worden de innigste vezels der ziel aangeroerd, het inwendigste van den rnensch : het heiligdom van zijn geweten.
Voor andere belangen: stoffelijke voordeelen, aanwinsten
voor den geest, vrijheidszin zelfs, zullen eenigen in het vuur
geraken; maar het geloof is het kleinood van arm en rijk,
jong en oud, geleerden en ongeletterden.
Aan dien schat ging « koppige Willem» zich vergrijpen. En zoo onbehendig!
Nog in het zelfde jaar x815 werd Mgr. de Broglie vervolgd wegens zijn herderlijk onderricht; bij verstek werd
hij tot deportatie veroordeeld en op het schavot, te Gent,
verscheen op eenen Vrijdag, als het marktdag is, zijn naam
tusschen twee dieven. Men hoopte op de verbeelding van 't
volk te werken, doch het volk had gauw de vergelijking
gevonden met O. L. Heer tusschen twee moordenaars.
Zoo begonnen, zoo voortgevaren.
Welhaast was meer dan een bisschoppelijke zetel van
zijn titularis beroofd, met Rome stonden de zaken scheef
en eindelijk in 1824 begon de kerkvervolging voor goed.
Tal van vrije collegies — in Luik, Floreffe, Aalst, Mechelen
— werden gesloten. Door dezen maatregel, hoe hatelijk
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ook, werden enkel de bemiddelde standen getroffen en deze
zonden hunne kinderen buiten het land, in Frankrijk bij
voorkeur, weshalve de hoogere standen Franschen invloed
ondergingen; maar, gelijk het altijd gaat, moest het volk de
groote boeter zijn. Immers al de scholen der Broeders van
de Christelijke leering werden insgelijks gesloten. — Wie in
1879 de prachtige beweging tegen de Ongelukswet met eigen
bogen aanschouwde, weet wat het is zich vergrijpen aan 't
geloof van een volk. En dan heet in zekere middens de
Belgische omwenteling een kunstmatige oploop waar het
volk onverschillig voor bleef! — Op dit schoone werk van
dwingelandij en geloofsroof zette Willem eindelijk de kroon
door de stichting van zijn Philosophisch collegie.
Wel gewaar dat het volk onwrikbaar zou blijven, zoolang eene onberispelijke geestelijkheid daar zou zijn om het
te ruggesteunen, bracht hij, behendig genoeg, de bijl aan
den boom met de vorming der jonge geestelijken zelf aan te
randen. Geen student mocht nog in de bisschoppelijke seminariën aanvaard worden, vooraleer te Leuven de lessen in
philosophie gevolgd te hebben van kettersche professors,
door den koning gekozen.
De mislukte poging van Jozef II, die reeds ééne omwenteling veroorzaakt had, werd in het zelfde lokaal hernieuwd, en ja! met het zelfde gevolg.
Nu was de maat vol. De Belg is geduldig, maar tot een
zeker punt. — Mijne moeder vertelde uit haren jongen tijd
van den koetsier van den huize, den ouden « Cels ». Deze
had eenen zoon, theologant in het seminarie. Daar al die
gestichten moesten sluiten — vermits geen bisschop gedoogen mocht dat de seminaristen kettersch onderwijs zouden
ontvangen — was deze jongeling aan zijne studieën ontrukt
geweest. Door buitenmatige droefheid werd hij zinneloos
en in zijne verbijstering deed hij niets anders dan den God
vervloeken, dien hij had willen dienen. Of de vader de
vriend was der Hollandsche regeering!
Dat is een geval uit honderden.
Nochtans zal zekere universiteitsjeugd onze revolutie
blijven beschrijven als iets artificieels, bewerkt door de
hoogere standen ten nadeele van het volk.
Gansch het tegenovergestelde is waarheid.
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De vereeniging met Holland was maakwerk. Door het
Weener-Congres werden twee volkeren samen geflikt die,
sedert lang gescheiden na een zeer kortstondig samenzijn,
verschilden van godsdienst, van temperament en van taal.
Als van zelf loste die tegenstrijdige vereeniging zich op,
zoodra de gelegenheid zich voordeed; doch de eeuwenoude
banden die Vlaming en Waal aaneenknoopen en, ondanks
het verschil van taal, er eenzelfde volk van maken door
eenparigheid van zeden, betrachtingen en gevoelens, zouden zoo met den eersten stoot niet breken.
Dat zijn de lessen der historie tegenover de droomen
der utopie. Doch de heethoofden die in flamingante blaadjes
schrijven, zullen zich wel wachten de historie te raadplegen.
Daar zouden zij inderdaad zien hoe het volk als één man
opstond en het gehate juk afschudde. Hoe zou anders het
verbazend feit tot stand gekomen zijn van het ontstaan
eener nationaliteit? Ja, de politieke hoofden, de verrezieners, de staatsmannen werden door den machtigen ruk
van het volk gedwongen verder te gaan dan zij meenden en
als staatstichters op te treden waar zij enkel grieven wilden
doen herstellen.
Dat is de houding van 't volk in 183o. En gerust mag
men, beweren dat de godsdienstige factor, nevens de vrijzinnige, de machtigste was.
En wij, Katholieke Vlamingen, gaan wij van één
gevoelen zijn met het volk dat onze omwenteling bewerkte,
of met eene kleine fractie der Vlaamsche Beweging zonder
lezing, zonder ervaring en vooral zonder geschiedkundige
opleiding?
Hier dient openlijk gesproken, zooals het mannen
betaamt. — Zijn wij eerst Katholieken en dan Vlamingen,
eerst mensch en dan vaderlander, of het tegenovergestelde?
Er bestaat geen tegenspraak tusschen de twee termen,
wel integendeel, maar de vraag dient toch gesteld om alle
misverstand uit den weg te ruimen.
Indien ons hoogste belang dat van de ziel is, ons eerste
levensvereischte te weten waar dit leven henensnelt, dan
moeten wij aan de geloofszaken den voorrang geven in onze
bezorgdheden.
Slechter patriotten zullen wij er niet om zijn, noch
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minder toegedaan aan de Vlaamsche zaak, maar integendeel
wij zullen die zaak aanschouwen gelijk het behoort, als eene
vaderlandsche zaak, eene nationale kwestie, en ze niet verkleinen tot doellooze taalafgoderij.
Doch het is niet als katholieken alleen dat wij mogen
juichen om het verlossingsjaar van '3o; als vrijheidsminnaars, als Vlamingen hebben wij niet minder redenen daartoe. De omwenteling bracht ons immers de vrijheid van
onderwijs, de gelijkheid voor allen, het zelfbestaan,
Alle grieven opsommen die de Zuid - Nederlanders
konden doen gelden, zou mij te verre brengen; enkele
feiten zullen luid genoeg spreken.
Dat er geen vrijheid van onderwijs was onder het
Hollandsch bestuur blijkt overvloedig uit het vroeger beweerde: willekeurig opheffen van gestichten, opdringen van
een kettersch onderricht tot in de seminariën zelf.
Maar niet alleen lagen Kerk en onderwijs in boeien.
Ook de pers droeg de prang op den mond; en dat door
uitzonderingswetten die, misschien te verontschuldigen in
beroerde tijden, lang moesten vervallen zijn, nadat een
regelmatig bestuur was ingericht. De beruchte pers-processen brachten het meeste bij tot het omtuimelen van
Willems troon.
Was er gelijkheid onder den vorst die gezworen had
onpartijdig te regeeren?
Op acht ministers was er één Belg.
België was eens zoo bevolkt als Holland. Nochtans hadden de twee deelen van 't rijk het zelfde getal kamerleden.
Geen enkel rijksinrichting had haar zetel in de Zuiderprovinciën : de krijgsschool was in Holland, de hooge raad
van den adel in Holland, de administratie voor de koolmijnen in Holland, hoewel Holland niet één koolmijn
bezat. Na tien jaar wachten en reclameeren bekwam men
dat de nationale bank in Brussel zou zijn, maar derzelver
bestuurder was een Hollander, de secretaris een Hollander,
al de oversten kwamen uit Nederland.
Als het op betalen aankwam, ja, dan hadden de Belgen
alle rechten. Zoo werden van 1821 tot 183o voor vier
miljoen nieuwe taksen opgelegd. Van die vier miljoenen
werden er drie door de Belgen betaald, één maar door de
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Hollanders, alhoewel dezen toen meer begoed waren dan
hunne Zuiderburen.
Daar hadden de minnende Noorderbroeders van ouds
voor gezorgd. Kooplui met stout beleid, waren zij er immer
op uit dat niemand ze in hunnen handel zou dwarsboomen.
De zee was hun eigendom, daar mochten hunne schepen
alleen op varen, om voorspoed en rijkdom in hunne havens
binnen te brengen. Ook was hun eeuwen-oude politiek
allen handel in onze gewesten te beletten en als levens
voor hen het sluiten van de Schelde. Dit-verischtgold
hadden zij bekomen door den Westphalischen vrede (1648).
De vrede van Utrecht (1713) kwam dit te niet doen van alle
welvaart voor België nog bekrachtigen en door het Barrièretraktaat werd ons land enkel een bolwerk ten voordeele
van Holland.
Dat was de bezorgdheid der Nederlanders voor hunne
Zuiderbroeders.
Het schandig in den grond boren van de Oostendsche
Compagnie des Indes ten tijde van Karel VI (1727) is slechts
een episode van de eeuwenlange, systematische vernieling
van allen opkomenden bloei in ons land door het krasse
egoism onzer buren.
Waarom al die oude veeten uit den hoek gehaald, zal
men misschien vragen. — Wij zouden het ook niet doen
zonder de vrijpostigheid eeniger jongeren die, tegenover
Holland, de zelfde houding aannemen welke zij zoo lang de
Franskiljons verweten. Hoe kan men zoo weinig fierheid,
zoo weinig eigenwaardeering bezitten! Moeten wij dan
noodzakelijk op sleeptouw genomen worden door een onzer
naburen? — Onze geschiedenis sédert vijf-en-zeventig jaar
antwoordt luid genoeg : neen! Maar wat geeft dat voor een
bekrompen oordeel? In Holland spreekt men Nederlandsch:
dat is voldoende voor dezen wier flamingantism enkel op
taalafgoderij neerkomt. Of daarnevens een kettersch geloof
de geesten verduistert, of rationalism en materialism woekeren, eene verschillige ontwikkeling in de historie burgerrecht inwon, is van kleinen tel. Zoo redeneeren zeker dezen,
die goed vinden ter gelegenheid onzer onafhankelijkheidsfeesten in den vreemde op hun vaderland te smalen.
Tegenover zulke houding acht ik het plicht voor de
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Katholieke Vlamingen te protesteeren en luidóp te verkonden welke hunne opvatting is van de Vlaamsche Beweging.
Wij zijn Vlamingen, ja! Wij zijn het uit godsdienstige
overtuiging, uit vaderlandsliefde, uit gehechtheid aan de
zeden, de werken, de gebruiken onzer voorouders. Hoog
willen wij al deze edele zaken houden, en die geestdrift vindt
natuurlijk hare uiting in der voorouderen taal. De taal is
het symbool van het vaderland. Wij zijn gehecht aan onze
taal omdat wij gehecht zijn aan ons vaderland; maar moest
die liefde voor 't vaderland verdwijnen, dan zou de liefde
voor de taal maar een koker zonder inhoud zijn.
Dit vaderland is niet een Groot-Nederland, dat nooit in
de werkelijkheid bestond, maar het eeuwenoud samenleven
met onze Waalsche broeders, die, alhoewel eene andere taal
sprekend, aan ons verknocht zijn door de banden der historie, door een zelfde geloof, door den eigensten vrijheidszin
en haat van allen dwang, de zelfde noeste vlijt en vruchtbare werkzaamheid. Wat heeft men tegen die tijdbevestigde
verbroedering in te brengen? De rechten van het zoogenoemde « ras n ? — Hier kan ik mij de vlijmende spotternij
van Aug. Vermeylen eigen maken : « Er wordt gesproken
van de volstrekte en onveranderlijke ((rechten van het ras ».
Wat is er daar zoo eeuwig? Geen ras bestaat er dat geheel
zuiver is, — heden min dan ooit, nu de verste betrekkingen
onder de volkeren allersnelst vermenigvuldigd worden....
Ik zal niet nagaan wat bij ons overgebleven is van de
vroegste inwoners en tot welke volkeren zij behoorden, in
hoever Kelten, Franken, Saksen, Friezen nog te erkennen
zijn, hoeveel Spaansch, Fransch, Duitsch, Joodsch bloed
in het onze vloeit, enz. ... De rechten van het « ras)) zijn
niets anders dan de som der rechten van de afzonderlijke
wezens die dat ras uitmaken. Wie 't anders opvat rijdt
stokpaardje op woorden. »
De anarchistische vooroordeelen van den schrijver laten
hem niet toe het beginsel van 't vaderland, het begrip der
nationaliteit te schuiven in de plaats van 't vage rasgevoel
en zoo is hij genoodzaakt met de eene hand weer op te
richten wat hij met de andere afbrak; maar wij met den
vasten grond der waarheid onder onze voeten, moeten niet
bang zijn te verklaren dat wij de voorkeur geven aan ons
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historisch vaderland op dit wankelend stambegrip. De
vraag of Vlamingen en Walen tot een verschillend ras
behooren blijft daarbij een open kwestie, waarover het geleerden betaamt te beslissen (r). Maar dat het tweetalig
(I) a Les anciens Belges étaient-ils Celtes ou Germains?
D'après César et Tacite, ceux qui habitaient la Belgique actuelle
(Aduatiques, Éburons, Condrusiens, Pémaniens, Cérésiens,
Ségniens, Nerviens, Trévires), à part la faible nation des Ménapiens, se considéraient comme étant de souche germanique.
ZEuss (Die Deutschen and die Nachbaystdmme, p. rgr et passim),
et après lui beaucoup de modernes, les regardent comme des
Celtes, à cause de leur religion, des noms de personnes et de
lieux cités dans les auteurs anciens. Mais ZEUSS fait remarquer
en même temps, avec César et Tacite, les différences profondes
qui séparaient les Belges des Celtes de France, an point de vue
des institutions, des meeurs et du caractère national.
Aprés la conquête de la Gaule, maintes fois les empereurs
romains ont introduit en Belgique des troupes auxiliaires ou y
ont transporté des prisonniers de guerre; ils étaient toujours
d'origine germanique. Ensuite sont venus les Francs Saliens fou
Flamands) dont les armes victorieuses, sous Clovis et ses succes
-seur,ontbip lagrejusq'xPyéntadelà,
mais dont la vraie patrie définitive a été le Nord de la Belgique
actuelle, la lisière septentrionale de la France, le Brabant et le
Limbourg hollandais. Les Francs Saliens et les Francs ripuaires
du pays de Cologne se sont aussi infiltrés dans la Belgique méridionale comme le prouvent les nombreux cimetières francs que
l'on y a rencontrés.
Les Wallons et les Flamands ont done des origines historiques communes : les uns et les autres descendent à la fois des
anciens Belges de César et des Francs. Cela les distingue nettement des Hollandais dont 1'origine, principalement frisonne, est
incontestable. Dans ]a partie wallonne de la Belgique, it y a eu
prédominance de 1'élément belge ancien, les Francs y ont été en
minorité; i'inverse s'est produit dans le Nord, les Francs y ont
été plus nombreux que la population beige préexistante. Au
Nord, la langue germanique des Francs 1'a emporté sur le
latin vulgaite; au sud. le latin fortement mélangé d'éléments
francs, a donné naissance au wallon, qui est de tous les dia
celui qui a la plus forte empreinte germanique. -lectsroman
L'enquète anthropologique faite en 1878 sur 600.000 enfants
des écoles touchant la couleur des cheveux et des yeux, a mis en
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volk, altijd door innige banden vereenigd, neveneen samenleefde in ieder onzer gewesten, is door de geschiedenis be-

wezen

(I).

évidence le peu de différence qui existe sous ce rapport —
comme sous celui de la taille et de la forme du crane — entre
les Wallons et les Flamands. Sur too Belges de type pur (yeux
clairs et cheveux clairs, — ou yeux foncés et cheveux foncés)
6i appartiennent au type clair; sur ioo Flamands, it y en a 65,
sur ioo Wallons, 55. L'oscillation autour de la moyenne n'est
que de 5 ou 6 pour cent. Dans hult cantons seulement sur 203,
le nombre des individus du type foncé l'emporte sur celui des
individus du type clair et, chose curieuse, six de ces cantons
sont dans le Hainaut, ps de la frontière linguistique.
La loi salique et les institutions franques ont été, d'après
Poullet, 1'origine et la base de nos vieilles constitutions nationales et on peut en suivre le développement, dans la Belgique
entière, pendant tout le moyen-age et même jusqu'à la révolution
francaise. La fidélité à la religion, l'amour de la liberté, le respect de la famille, l'esprit d'association, caractérisent aussi bien
les Wallons que les Flamands et constituent les éléments de la
nationalité belge, très distincte des nationalités voisines. Henri
Conscience, qui a si bien exprimé les joies et les douleurs de la
patrie beige dans le passé et le présent, est aussi populaire en
Wallonie qu'en Flandre. » (P. MANSiox, Résumé d'une Conférence
sar l'ethnogra'hie de la Belgique au point de vue historique (1888) et
d'une Etude sur l'enquête antkropologique beige de 1878 (1904).)

(i) ... « Toutes nos provinces d'ailleurs, à l'exception du
seul comté de Namur, étaient bilingues. Dans chacune « depuis
les temps les plus reculés, les limites politiques, loin de coYncider avec les limites linguistiques, les entrecoupent pour ainsi
dire perpendiculairement. » La Flandre contenait une région
gallicante dont Lille, Douai et Orchies étaient les villes les plus
importantes; jusqu'à la séparation de 1'Artois, la principale résidence de ses comtes fut Arras, une ville foncièrement frangaise.
Le Brabant avait un quartier roman dans lequel s'élevait la ville
de Nivelles. Le Luxembourg, de tout temps germanique, mais
bordé d'une lisière romane, s'ètait annexé successivement les
comtés tout romans de Durbuy, de La Roche et de Chiny. Le
Hainaut avait au nord sa lisière germanique. Le Limbourg avait
une capitale dont le nom était germanique et la population
wallonne : lui-même se partageait en deux moitiés presque
égales, 1'une germanique et l'autre romane. Ii en était de méme
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Op het vaderlandsch gevoel mag het Vlaamsche streven
zeker niet inbreuk maken, op straf van zich-zelf in den
grond te boren. Men wint er nooit bij op dubbelzinnigheid
te bouwen en onze zaak is edel genoeg om geene waarheid
te duchten. Laat ons dan volmondig verklaren dat de omwenteling, die ons het zelfbestaan verschafte, ook eene
weldaad was onder Vlaamsch opzicht.
Dit klinkt paradoxaal, nochtans is niets lichter om
bewijzen.
Onder de Hollandsche regeering was het gebruik van
't Nederlandsch verplichtend.
Jonge lieden, ver genoeg van deze gebeurtenissen ver
om er niets van te weten, ten zij door de boeken,-wijder
kunnen zich niet verbeelden welke verbittering daaruit
sproot, zelfs in 't Vlaamsche land; maar hunne ouderen
hebben er menigmaal van gehoord, door hunne ouderen.
Dwangmiddelen zijn altijd gehate middelen bij onze
vrijheidlievende bevolking. En hier is misschien eene les
uit te trekken voor wie meer op wetten steunt dan op het
langzaam maar zeker werken op de openbare meening door
individueele overtuiging.
Wat er ook van zij, zoo was de toestand onder het
Oranje-bestuur : de Hollandsche taal was eene verfoeide
taal omdat zij de spraak was der verdrukkers. Mocht men
niet vreezen dat ook ons dierbaar Vlaamsch onder dien
banvloek zou vallen en kwijnen?
Maar, zal men zeggen, de Vlamingen of de Vlaamschgezinden ten minste, waren de Nederlanders genegen. Erge
dwaling! Onder de vurigste patriotten telde men de voorau pays de Liège, ou sur vingt-trois bonnes villes, it y en avait
douze flamandes contre onze wallonnes. En un mot, nulle part,
en Belgique, Pon ne croyait qu'il fallut parler la même langue
pour avoir la même patrie. Ce qui constituait la nationalité, ce
qui reliait entre eux les citoyens d'une même patrie,ce n'était pas
l'idiome qu'ils parlaient, c'était l'attachement au même prince et
aux mêmes institutions, c'était la jouissance des mêmes droits
civils et politiques, c'était la profession du même culte et 1'amour
du même foyer.... » La Frontière linguistique en Belgique et dans le
Nord de la France, par GODEFROmn KURTH. Livre III, Ch. I. pp(

14-15.)
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mannen der Vlaamsche Beweging: Conscience, Ledeganck,
de Laet, anderen. Met providentieel voorgevoel voelden
deze baanbrekers, deze vaders van ons Vlaamsch bestaan,
dat zij dit moesten vastknoopen aan het edel streven voor
vrijheid en onafhankelijkheid; zij voelden dat uit dat
maatschappelijk gisten en oplossen niet alleen eene nationaliteit ging opdoemen, maar ook dat de Vlaamsche stam nu
eindelijk wortel ging krijgen in vasten grond, takken en
twijgen uitslaan en botten en bloeien in ongedwongen groei.
— Eene zichtbare Voorzienigheid waakte over de wieg
onzer nationaliteit.
En wij, na zooveel jaren, gaan wij het werk loochenen
onzer stichters en vaders, hun vrijheidstrijd verwenschen,
hun hartebloed vervloeken?
De omwenteling was het werk van Waal en Vlaming,
van klein en groot, van katholiek en liberaal. Maar toen de
weldaden zelf van vrede en vrijheid aan de verschillende
gezindheden tijd en gelegenheid vergunden, vertoonden
zich weer de oude neigingen; en wie waren toen de Orangisten ? — De liberalen.
De dwaling heeft een onfeilbaar instinct. Om de waarheid te ontdekken, hoeft men enkel na te gaan waar zeker
partij naartoe helt. Dat liberalen de voorkeur geven aan
Holland is een zeker bewijs dat wij, Katholieken, rotsvast
moeten blijven op den vasten bodem der vaderlandsliefde.
Doch dat is niet de eenige reden.
Mocht men duchten dat Vlaamsche taal, en bij gevolg
Vlaamsche geest en Vlaamsche zeden, zouden begrepen
worden in den haat voor al wat van boven- Moerdijk kwam,
dan was er nog een ander en even groot gevaar: de opslorping van alle Vlaamschheid door het Hollandsch element.
Zoo ((koppige » Willem nu eens behendige politieker
was geworden, sluwe staatsman, en de ineensmelting der
twee volkeren met evenveel standvastigheid had nagezet,
als hij de bevreemding bewerkte, wat ware gebeurd? —
In aanraking met een hooger ontwikkeld volk, met eene
historisch-gevormde natie, had onze Vlaamsche gedaante
zich naar Hollandschen plooi moeten wenden, zich Hollandschen zwier getroosten. Zoo Vlaamsche gulheid en blijheid,
Vlaamsche gemoedelijkheid en rondborstigheid daardoor niet
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totaal ten gronde gingen, dan mocht men toch vreezen dat de
warmere toon, het levendiger koloriet dat ons in zeden, in
letterkunde en levenswijze eigen is, zich met ontzaggelijke
moeite hadde doen gelden.Wat zeker is,'t is dat ons Vlaamsch,
als taal, nooit de ontwikkeling en uitbreiding had genomen,
waar het nu toe is geraakt. Dit wil wel iets zeggen in eenen
tijd waar onze schrijvers zoo gevierd worden onder de
Noord-Nederlanders; in eenen tijd waar de waardeering
der dialecten tot verjonging der taal tot axioom schijnt te
worden.
Gerust mag men het dan bevestigen : zonder de
omwenteling, geene Vlaamsche Beweging, geen streven
naar eigen Vlaamsch bestaan. — Ook geene grieven misschien? — Maar het is nog in te zien of wat vervolging, wat
loutering en gelegenheid tot toewijding niet een voordeel is
voor edele zaken?
— Ja, hoor ik er sommigen mompelen, maar met dit
alles hebben wij Franschen invloed ondergaan! — Ach,
maken wij ons niet aan overdrijving schuldig. De Belg
blijft Belg, welke taal hem ook tot voertaal diene voor
zijne gedachten. De practische zin, het gezond oordeel,
het intens politiek leven zullen ons altijd essentieel ver
maken van onze Zuiderburen,zoowel in de Waalsche-schilg
streken als in de Vlaamsche. Tijd is het die « Kerels
Leeuw-van-Vlaanderen-Artevelde- .... landdag--Klauwerts
redevoeringen, •r gelijk Vermeylen zich uit, te laten varen
en ons meer op de kern der zaak toe te leggen. Die is om
weer de woorden van wellicht den eersten onzer prozaschrijvers te gebruiken : « De Vlaamsche Beweging mag
niet slechts een taalbeweging zijn, maar een maatschappelijk
streven in den breedsten zin van het woord. » ( I)
Op eene andere plaats (2) licht de schrijver zijne gedachte toe op eene wijze die niet over het hoofd te zien is :
« Tot die gedurige inkrimping van den gezichteinder brengt
de partijgeest het zijne toe. Wanneer gij b. v. lid wordt der
« Vlaamsche Volkspartij » ...moet gij « eerst en vooral fla(I) Aug. Vermeylen. Kritiek der Vlaamsche Beweging. Verz.
Opstellen 1.
(2) blz. 6o.
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mingant » zijn. Niet het minst voor de katholieken is dit
verwonderlijk : zij bezitten een wijsgeerige leer die het geheele leven omvat en bekroont; het flamingantsch programma moet daarin passen — en niet omgekeerd ! — ofwel
moeten zij 't verwerpen. Zoodra zij echter in de partij
komen wordt het voordeel van den godsdienst op het tweede
plan geschoven : zij zullen eerst en vooral ... als flaminganten handelen. Maar dat ideaal schijnt nog te wijd : in
de belangen van 't Vlaamsche volk ziet men maar weinig
buiten de belangen zijner taal. Langzamerhand komt men
er toe uitsluitend de taalvraag te beschouwen, alle zaken
langs éénen kant aan te vatten. » — Fas est et ab koste doceri.
Dat de liefde voor de Vlaamsche belangen allerbest
overeen te brengen is met de gehechtheid aan het voorvaderlijk geloof, hoef ik niet te bewijzen; maar passen deze
woorden van den schranderen Brusselschen hoogleeraar
niet wonder op het geval dat ons bezig houdt?
Zonder den minsten twijfel was de scheuring met Hol
weldaad uit godsdienstig oogpunt, in opzicht der-lande
onafhankelijkheid; en voor wat het Vlaamsch leven aangaat
is het mijne overtuiging dat wij het veel verder zullen
brengen in de koesterende zon der vrijheid, met de ver
zoute bries der tegenstrijding, dan wij hadden-kwiend,
gedaan onder eene doodende bescherming. Nochtans zullen
enkele weifelaars en twijfelaars blijven jammeren en treuren
om de knollen van Egypte. Dit staat hun vrij. — Wij
echter,gesteund op den veiligen bodem der vaderlandsliefde,
ingescheept onder het zeil der Moederkerk, wij zullen juichen en danken om den weligen oogst achter ons; en de
heerlijke Vlaamsche Lente, het alom botten en bloeien der
jeugdige Vlaamsche krachten, de toekomst in een woord,
met vreugde en vertrouwen te gemoet zien.
September zgo5.

M. E. BELPAIRE.

VAN OVER OUDS

Ut pictura poësis,
Hor.
NIEUWJAAR
Langs de strate, door de mane,
toen de klokke twaalve sloeg,
stapte 'n soldenier, die op z'n
buik, 'n dikke trommel droeg.
Bij z'n linker heupe, stak de
beenen hecht uit van 'n priem
en z'n esschen trommelstokken
zaten in z'n schouderriem.

En de zolen van z'n leerzen,
met verstaalde nagels rond,
stampten lijk 'n vollersmolen,
op den hardgevrozen grond.
Met z'n rugge naar den wind, die
huilend langs de gevels blies,
stond hij stil en sloeg z'n stokken
over 't spannend trommelvlies.
't Zwaar geroffel tusschen d'huizen,
rolde lijk 'n wagenvracht
en de groene vensterruitjes
trilden, in den kouden nacht.
DE GAST
Over nachte, met z'n baard vol
ijzel, kwam 'n vreemde gast,
vóór 't kasteel en greep den stalen
klopper van de poorte vast.

208

VAN OVER OUDS

Heftig dreunde z'n getrommel
door de logie en 'n knecht.
die, verzonken in 'n zetel,
lag te snorken, wipte recht.
Geeuwend droei hij 't springslot open
en de wind, die binnenschoot,
blies, in éénen asem, op den
luchter, al de keersen dood.
't Vlammend rijshout knarsde lijk 'n
mager ratel, in den heerd
en de gast wreef,langs z'n handschoen,
't dampig vocht af van z'n zweerd.
Met versteven vingers, haakte
hij z'n krage los van hermelijn
en de knecht schonk hem 'n volle,
zilvren schale, warmen wijn.
OP JACHT
In 'n warmen pels gewikkeld,
reed 'n jager met 'n slee,
door den sneeuw en, nevens hem, z'n
bruine brakke draafde mee.
't Peerd verschrikte. 't Klauwde steigrend
in de grauwe lucht en snoof,
dat z'n asem, lijk 'n wolke
door z'n neuzegaten stoof.
In het groene maangeschemer,
rechte naar 'n sparrebosch,
met z'n steert, die zwaaide lijk 'n
kwispel, vluchtte 'n schuwe vos.
En de jager greep z'n koopren
horen en hij tuitte erin,
dat z'n dikgeblazen kaken
puilden, rond z'n kouden kin.
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Keffend sprong de brakke opzijds en
wipte, door 'n elzenhut,
met heur natte snuffelneuze
neder, in 'n waterput.
KOLvENIERs

Zeven kolveniers, op reke,
lijk de ganzen, langs den boord
van 't vervrozen vestingwater,
stapten, zonder spreken, voort.
't Sneeuwde. Hunne wollen mantels,
over hunnen hals gedraaid,
lagen, zacht lijk hermelijn, met
witte vlokken volgezaaid.
In de verte laaide 'n wachtvier
met 'n bende ruiters rond
en de rook sloeg, langs de pooten
van de peerden, in den grond.
Boven, uit de dikke wallen,
met gebekte tanden op,
lijk 'n zage, stak 'n toren
z'n besneeuwden kegeltop.
Rondom zwierde 'n kavezwarte
kauwe, met 'n schraal geschreeuw
en de kolveniers verdwenen,
in de stilte van den sneeuw.
TUISCHERS
's Avonds late, zat 'n koppel
tuischers, met vernesteld haar,
in 'n kelderkroeg te doblen,
bij 'n koopren kandelaar.
Langs de trappen, lag de baas in
slape en gaapte en uit z'n mond,
leekte 't kwijl, lijk keersedruppels,
rekkend here, naar den grond.
i5
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Een der tuischers dronk gedurig
groote teugen brandewijn
en hij knorde, grimmig, achter
ieder smete, lijk 'n zwijn.
Door z'n knien gezonken, stond hij
rechte, met z'n aangezicht,
blinkend in de warme klaarte,
boven 't rozig keerselicht.
Hij bekeek z'n laatste stuivers
en hij gooide, met 'n vloek,
z'n gestopte steenen pijp, in
duizend stukken, langs den hoek.
DE WAKER
Langs den waker, die, bij nachte,
boven op den toren stond,
vloog de mist, lijk schapenwolle,
door den zwarten hemel rond.
Onder hem, versmolten in de
duisternissen, lag de stad
en de regen goot de schalien
van de kerkedaken nat.
Ginder hooge, 'n vette toortse
flakkerde in den wind, die woei,
dat de vlamme, lijk 'n slange,
rond de torenpijlers droei.
Met geknars van ketens, rammelde
in de diepte, 't wekkerspel
en de waker niesde en trok z'n
kappe neer van ottersvel.
In 'n boognis, zat 'n hond te
lonken, op 'n lammervacht
en z'n oogen blekten groene,
door den donkergrauwen nacht.
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Vóór de vierschaar, op 'n bank gebonden, lag 'n moordenaar,
met z'n teenen, door z'n kousen
en verstreuveld verkenshaar.
Bij hem zat de beul te wachten,
met z'n hozen overkruist
en hij droei z'n happe, lijk 'n
kinderratel, in z'n vuist.
Bibrend laaide 'n hooge waskeers
in de stilte en langs den hoek,
op 'n lezenaar van koper,
praalde 'n Evangelieboek.
't Vonnis was geveld. De geile
moordenaar, die rechte stond,
op z'n lange knikkebeenen,
jankte lijk 'n poedelhond.
Rillend door z'n deluw lichaam,
liep de kilte van het graf
en de beul neep, met z'n vingers,
't snuitsel van de waskeers af.
MEI

In 't begijnhof klepte 't klokje en
ieder zilverlichte klop,
lijk 't gerinkel van 'n romer,
welde in 't avondduister op.
Scherrig, door de donkergroene
kerkeruitjes, lijk 'n schicht,
schoot de koperroode straling
van 'n veunzend olielicht.
Langs de linden, blies de wind, van
tijd tot tijd, 'n koel gezucht
en 'n sterke geur van bloesems
hing lijk balsem, in de lucht.
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Ginder, bij het draaien van de
strate, rond 'n houten kruis,
op den lochtingmuur gemetseld,
zwom 'n dikke vledermuis.
Uit de verte, door 't geschemer
van den kalken maneschijn,
trilde, lijk 'n engelharpe,
hier en daar, 'n clavecijn.
SPELDE WERK

's Morgens, in heur kuische kluize,
met 'n witte pijpkornet,
zat 'n zuster en heur lippen
prevelden 'n vroom gebed.
Vóór heur lag 'n speldewerk vol
stekkers, lijk 'n everzwijn
en de wind, in 't open venster,
speelde met de stropgordijn.
Buiten, in de grijze verte,
stond 'n schubbig kerkedak,
dat z'u scherpe tinne, hooge
boven de ander huizen stak.
In de frischgedauwde stilte,
wierd het oosten rozeklaar
en 'n bende musschen tjilpten,
op 'n groenen druivelaar.
De eerste zonnestralen priemden,
langs den toren van de kerk
en der zusters vlugge vingers
draafden, over 't speldewerk.
TEN UITKANTE

Boven op het dak gevlogen
van 't kasteel, in 't hemelblauw,
met z'n.steert vol oogen, tlxoape
lijk 'n waaier, zat 'n pauw,
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En 'n kudde schapen, blatend,
met 'n dikke wolke stof,
draafden, its gespannen drommen,
door de wegels van den hof.
Op den vijver, in de verte,
roeide 'n stille palingboot,
trage, lijk met °reigervlerkëii,
door het vreugdig avondrood.
Langs den oever stond 'n freule,
die 'n wijde fraze droeg
in gepijpten kant en wenkte
naar den verren boot en loech.
Heure tandën, hekeldichte,
blekten wit lijk druppels melk
en zij snoof den balsemgeur, die
borrelde uit 'n leliekelk.
TWEEGEVECHT

Twee gespoorde ruiters stonden
in 'n donker sparrebosch,
nevens hunne peerden recht en
haakten hunne mantels los.
Heftig trokken zij hun lange
degens, uit de leedren schee
en betastten, met den top van
hunnen duim, de scherpe snee.
Dan begon 't schermutslen en de
stalen wapens, op malkaar,
schampten af en kruisten weder
lijk de beenen van 'n schaar.
Een der vechters weerde mis -en
kreeg 'n koude lemmersteek,
door de voering van • z'n opgesloofde mouwen én hij wek.
-
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Hij vernestelde in z'n sporen
en hij tuimelde, ongedeerd,
lijk 'n kegelspel omverre,
langs de pooten van z'n peerd.
VREDE

Uit de wapenzale keken
twee vriendinnen, naar het wiel
van de zonne, dat, in 't Westen,
door 'n purper wolke viel.
Hun gekronkeld haar, in vlechten,
waaide om hunnen hals en gleed,
lijk 'n wrong van zijdedraden
nere, langs hun zomerkleed.
Vóór hen, lijk 'n donzig kussen,
lag 'n hazewind op loer
en hij vaagde, wuivend met z'n
kwispelsteert, den eiken vloer.
Buiten, over 't vijverwater,
vloog 'n reiger uit het riet
en er speelde 'n horext, ver in
't dreunend woud, 'n jagerslied.
Op 'n tafel, langs de wanden,
in den rooden zonneschijn,
pronkte 'n koppel groene romers,
boordevol met rhijnschen wijn.
KERMIS

't Was in Juli. Langs de strate, 'n
peerdeman, te vluchte reed,
door de zonne, met 'n vaandel,
dat z'n plooien opensmeet.
't Zot gebabbel van den beiaard
bamde en, rond den torentop,
droei 'n bende duiven, schroefwijs,
in den blauwen hemel op.
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Ginder met z'n krijschend snaartuig,
zat 'n kreuple vedelaar,
vóór'n herberg, op 'n ton, in
't lommer van 'n kriekelaar.
Al het volk, in bonte drommen,
danste zingend om en sprong,
dat het zand, met dikke wolken,
langs den boom te zwemmen hong.
En de peerdeman, van verre,
door het stof en door 't geschreeuw,
zwoei z'n geluw vaandel, weg en
were, met den zwarten leeuw.
INTREDE

Lijk de donder, langs de straten,
stapten, vóór des prinsen stoet,
twintig trommelaars, met elk 'n
pauwenpluim op hunnen hoed.
Witte en blauwe vlaggen droeien,
achter hen, lijk in 'n kolk,
boven, uit 'n zee van koppen,
door 't gewemel van het volk.
Uit de nauwe vensters, met gereesemd eikenloof gepint,
hingen sluts, lijk roode tongen,
raaide wimpels, in den wind.
Op 'n donzig zijden kussen,
groene lijk 'n hulsteblad,
droeg 'n jonge knape, plechtig,
de oude sleutels van de stad.
En de prins zat, lijk genageld,
boven op 'n stampend peerd,
dat gestadig zweepte, langs z'n
gouden dekkleed, met z'n steert.
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Hoo mis
In den choor, die met 'n woud van
vlaggen, overlommerd was,
viel, van hooge, 'n gulden klaarte,
door het brandend vensterglas.
De eerewachten, vóór de zitsels,
staken den., geslepen top
hunner zweerden, lijk den weerlicht,
naar hete tabernakel op.
Al de grijze gildedekens
stonden recht en horkten dan,
stijf lijk steenen beelden, naar het
Evangelie van Sint-Jan.
Twee bazuiners bliezen, dat 't gedreun, tot in de beuken sloeg
en 'n koude rilling, ginder
door de roode wimpels joeg.
't Was gedaan. De menschen dromden,
met 'n zoeten wierookgeur,
naar de zonne toe, die blekte
door de wijde kerkedeur.

(Waract vervolgd)

OM. K. DE LAEY.
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Van den Zon tot 24 Oogst 1.1. hielden de Duitsche
katholieken hunne 52ste algemeene vergadering te Straatsburg. Jaarlijks, rond het einde van Augustus, komen:zij
bijeen, om de beurt in eene groote en in eene kleine stad :
twee jaar geleden was het te Keulen, verleden jaar te
Regensburg, nu te Straatsburg, toekomend jaar is het te
Essen.
Voor den eersten keer sedert Elsas-Lotheringen bij
Duitschland ingelijfd is, werd de vergadering in het rijksland gehouden, en deze omstandigheid heeft wel het meest
bijgedragen om den zittag te Straatsburg belangrijk te
maken.
De Lotheringsche en Elsassche katholieken wareau tot in
dezen allerlaatsten tijd een beetje aan kant gebleven: waar
het de katholieke beginselen gold stemden hunne afgevaardigden in den Reichstag natuurlijk met het Centrum, maar
van het Centrum, van de politieke partij, maakten ze geen
deel uit. De wonden in 1870-71 geslagen moesten genezen,
en de Duitsche katholieken hebben zeer wijzelijk gehandeld
met hun den tijd te laten om te genezen. Nu mogen .zij
zeggen dat hun zitdag te Straatsburg wondergoed gelukte:
er was veel volk, velen die anders nooit naar die zitdagen
gingen waren er nu en hebben die vijf dagen lang in geestdriftige stemming met de oud-Duitschers verbroederd.
Uit gansch Duitschland kwamen katholieken te Straatsburg, in de « wonderschoone » stad te zamen.
Bijna al de steden aan den Rhijn hebben een bijnaam:
het « heilige » Keulen, het « guldene » . Mainz, het « .wun-
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derschöne » Straatsburg. Straatsburg is eene schoone en
tevens eene eigenaardige stad : veel water, enge straten in
de oude stad,met een zuidersch, ietwat Italiaansch karakter,
hooge grijze huizen, hier en daar een gebouw uit de middeleeuwen of uit den tijd der renaissance, van steen en
kunstig gesneden houtwerk; de nieuwe stad breed aangelegd, met veel groen en grootsche, ietwat logge monumenten ; bovenal de heerlijke dom.
En, midden het volk in Europeesche dracht,de Elsassche
boerinnen, met den breeden zwartzijden strik op het hoofd,
den blauwgrauwen zijden doek op de schouders, het bonte
keurslijf met gouddraad doorstikt en den rooden of groenen
rok.
Eene bijzondere melding ook voor de ooivaars, die
talrijk op de zware tiggeldaken huizen.

De zitdagen der Duitsche katholieken hebben eene
vaste inrichting. Wij vertalen hier eenige artikelen uit de
keure zooals die herzien en vastgesteld werd op den zitdag
te Regensburg, in 1904:
§ I. « In den herfst van elk jaar, zoo mogelijk tusschen
den 15n Oogst en den 15n September, houden de Duitsche
katholieken eene algemeene vergadering ».
§ 3. « De uitnoodigingen en al het voorbereidend werk
worden gedaan door een plaatselijk comiteit, in overeen
katholieke zit--steminghdcomtei»(r
dagen.)
Het zij hier terloops gezeid dat het plaatselijk comiteit
onderverdeeld is in een « comiteit voor het ontvangen der
aanmeldingen », in een « redenaarscomiteit », een « pers
een « comiteit voor het geldwezen », een « wo -comite»,
een « bouw- en versieringscomiteit », een-nigscomte»,
« feestcomiteit » en een « regelingscomiteit ». Voor verdeeling van het werk wordt er dus gezorgd.
§ ¢. « Mogen deelnemen aan de besprekingen en meestemmen alle volwassene Duitsche katholieken die hun
naam aangegeven hebben bij het comiteit der aanmeldingen
en die een lidkaart hebben betaald en ontvangen.
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Volwassene katholieke mannen uit het buitenland
kunnen ook lidkaarten bekomen en deelnemen aan de verhandelingen, maar zij mogen niet meestemmen.
Het plaatselijk comiteit mag weigeren iemand als lid
aan te nemen.
Wanneer iemand die in zijn openlijk werken en optreden als niet-katholiek vooruitkomt eene lidkaart ontvangen
heeft, zoo kan het plaatselijk comiteit of het bestuur van den
zitdag hem die lidkaart ontnemen. De betaalde prijs der
kaart wordt dan teruggegeven.
Het bestuur van den zitdag doet uitspraak zonder
beroep over bezwaren tegen dergelijke beslissingen ingebracht. »
§ 6. « De algemeene vergadering duurt gewoonlijk vijf
dagen, van den zondag tot den donderdag... »
§ q. « Er zijn algemeene en kleinere vergaderingen:
a) algemeene openbare vergaderingen, voor dewelke de
redenaars op voorhand worden aangewezen en in dewelke
er geene bespreking geduld wordt;
b) vergaderingen der afdeelingen, waar de voorgestelde
besluiten voor den eersten keer ter bespreking komen;
c) algemeene geslotene vergaderingen, waarin gehandeld wordt over de voorstellen aan die vergadering onderworpen en over de besluiten in de afdeelingen aangenomen.
Over die voorstellen en besluiten wordt in de algemeene
geslotene vergaderingen gestemd.
De zondag namiddag is voorbehouden voor een feeststoet en eene of meer vergaderingen voor de leden der
katholieke werklieden- en gezellenvereenigingen. »
§ 8. « Er zijn afdeelingen voor:
I. Vrijheid der kerk (paus en roomsche vraag, zendingen) en regeling van den zitdag;
2. Christelijke inrichting en regeling der samenleving
(maatschappelijke vragen) ;
3. Christelijke liefdadigheid;
4. Christelijke opleiding (opvoeding en onderricht,
wetenschap, kunst, dagbladwezen)... »
§ z5. « Confessioneele polemiek is verboden ».
§ 20. « Geene voordracht mag afgelezen worden, ten
ware de voorzitter het toeliet om bijzonder ernstige reden.
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In den regel mag eenevoordracht in de openbare algemeene
vergaderingen niet langer dan eene halve uur duren, eene
aanspraak in den begroetingsavond (s'zondags avonds) en in
de .geslotene vergaderingen niet langer dan tien minuten. »

De lidkaart kost 7,5o mark (g,3o frank). Wie eerre
genummerde plaats begeert betaalt 5 frank meer.
Het eigenlijke volk is dus op den zitdag niet aanwezig.
Volksvergaderingen hebben plaats den zondag namiddag na
den feeststoet; onder de Congresdagen houden volksmaatschappijen, bij voorbeeld bonden van ambachtslidén, de
« Gezellenvereine » en ook het « Volksverein » algemeene
vergaderingen.

Alleen in de zittingen der afdeelingen en in de geslotene algemeene vergaderingen zijn dus besprekingen
mogelijk.
Er wordt besproken, soms ook al wat getwist: zoo
stonden nog dit jaar tegenover malkander de voorstanders
der Christelijke vakvereenigingen, die de richting volgen
uitgaande van Munchen-Gladbach, en de « Berlijners »
aangevoerd door baron van Savigny. De eersten willen de
katholieke werklieden inlijven bij machtige Christelijke
vakvereenigingen, waarin ook protestantsche geloovige
werklieden kunnen aangenomen worden, en waar hoofd
voor verbetering der werkvoorwaarden geijverd-zakelij
wordt; de Bérlijners zijn van die vakvereenigingen min of
meer vervaard, en meenen dat het voldoende is de katholieke werklieden in katholieke werkmanskringen te vereenigen; die werkmanskringen willen zij dan ook onder
volgens de verschillende stielen-verdlniafg
door de leden uitgeoefend.
Maar die besprekingen zijn niet het aanlokkendste in
de zitdagen der Duitsche katholieken. Zij zijn maar bijzaak.
De besluiten die aan de afdeelingen en aan de geslotene
aigemeene vergaderingen moeten voorgelegd worden -zijn
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op. voorhand besproken en vastgesteld en daar wordt doorgaans weinig of niets aan gewijzigd. (I)
Men komt naar de zitdagen om een nieuwen voorraad
geestdrift op te doen.
Dit schijnt me eigenlijk de hoofdgedachte te zijn van
deze vergaderingen : zij zijn eene school van geestdrift.
De geestdrift wordt bijzonder opgedaan inde algemeene
openbare zittingen. « Openbare » zittingen, zoo heeten ze,
omdat afzonderlijke kaarten voor die zittingen verkrijgbaar
zijn. (2)
En werkelijk zulke zittingen bieden iets buitengewoons:
eene machtige feesthalle, groote houten tent voor de omstandigheid opgeslagen, acht tot tien duizend man daar
vergaderd ; op het verhoog, vóór de borstbeelden van Paus
en Keizer, verscheidene bisschoppen, abten en het puik der
Duitsche katholieke hoofdmannen, en op het redenaarsgestoelte een der beste sprekers onder de Duitsche katholieken, handelende over eene vraag van algemeen of heden
belang. De zinsneden van den redenaar worden-dagsch
om zoo te zeggen regelmatig bij gestemd door een « bravo »
of tc sehr richtig », nu en dan door een geestdriftig handgeklap. Na het slot van de rede is het een hándenkletsen
dat hooren en zien vergaat. Zoo kwamen te Straatsburg op
het gestoelte de afgevaardigde rechter Gröber uit Wurtemberg, om te handelen over de bronnen van 't godsdienstig
leven en hunne werking in de Katholieke Kerk, prelaat
Dr Ehrhard, leeraar aan de hoogeschool te Straatsburg die
sprak over de beteekenis van het pausdom voor godsdienst
en beschaving, de afgevaardigde rechter de Witt, uit
Keulen, die het had over de verdraagzaamheid der katholieken tegenover andersdenkenden, de provinciaal der
kapucienen, p. Benno Auracher, die de vrouwenvraag voor
onderwerp had gekozen; de afgevaardigde Roeren, raadsheeraanhet beroepshof te Keulen, sprak overden strijd tegen
(t) Zie de aangenomene besluiten in de Ktilnische Volkszeitung
van 25n Augustus 11., nr 7o1, Erste Abend-Ausgabe. Later ver
-schijne
zij in het stenografisch bericht der verhandelingen.
(2) Aan 1.25 fr. per zitting.Schieten er genummerde plaatsen
over dan worden kaarten daarvoor verkocht aan 2.50 fr.
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de onzedelijkheid in schrift en beeld, kanunnik Meyenberg,
hoogleeraar te Luzern,, over de plicht voor de katholieken
deel te nemen aan wetenschap en kunst, (z) de graaf von
Oppersdorff,uit Silezië,over sociale politiek en liefdadigheid
in Duitschland, E. H. Dr Jos. Mausbach, hoogleeraar te
Munster, over het samenwerken van Kerk en Staat voor het
welzijn der Maatschappij, enz.
Ons, vreemdelingen, treft het vrije woord der redenaars
die zeggen wat hun op het hart ligt, zonder hunne waarheden met rhetorika te bewimpelen ; dat treft ons zooveel
te meer wanneer die waarheden gezegd worden door Staatsambtenaars, door rechters bij voorbeeld.
Zoo ook toen de bisschop van Metz, Mgr Benzler, op
het verhoog kwam in de eerste algemeene openbare vergadering, was 't een handgeklap en begroeten buitengewoon.
De bisschop immers stond bekend als een bijzondere vriend
van den keizer; nu is hij er mede in onverschil geraakt ter
gelegenheid der begraving van eenen protestant. De bisschop
heeft de kerkelijke voorschriften betreffende de kerkhoven
gehandhaafd, heeft stand gehouden tegenover den keizer,
en daarvoor werd hem hier door de aanwezigen eene spontane bijzondere hulde bewezen.
Geen protestant kan zich echter gekrenkt gevoelen
door hetgeen op de Duitsche katholieke zitdagen gezegd
wordt; de schepen der stad Straatsburg, Hochapfel, zelf
een protestant, deed het terecht den zondag avond in het
begroetingsfeest opmerken en voegde er bij a dat de geloofseenheid en de geloofssterkte die op de katholiekendagen
zoo machtig uitkomen ook door andersdenkenden moeten
erkend worden. »
De eensgezindheid onder de Duitsche katholieken, die
op de zitdagen zoo machtig uitkomt, maakt ook op de
vreemdelingen grooten indruk. Duitschland is uitgestrekt,
de verschillende gewesten hebben soms verschillende belangen; alhoewel de Zuid-Duitschers met de Noord-Duitschers vereenigd zijn in het éene Duitsche rijk bestaat er
(i) Deze rede staat in haar geheel overgedrukt in de K6luische Volkszeitung van 25n Oogst 1. 1., Zweite Abend-Ausgabe,
Freitags-Beilage.
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werkelijk eene groote verscheidenheid van karakter tusschen
den stijven Pruis en den gemoedelijken Beier; alle standen
der samenleving zijn onder de Duitsche katholieken vertegenwoordigd, hunne afgevaardigden in den Reichstag :
leden van oude adelijke familiën, priesters, geleerden,
rechters, landlieden, oud -werklieden, zijn daarvan een treffend beeld ; wat de sociale politiek betreft zijn de Duitsche
katholieken voor geene nieuwigheid bevreesd, — en het zij
hier terloops gezegd dat zij ons, Katholieke Belgen, verwijten niet ver genoeg te gaan op den weg der sociale wetgeving, — en spijts dit alles zijn zij goed vereenigd.
Windhorst, hij, had gezag om die eenheid te bewaren ; na
zijn afsterven hebben velen gevreesd dat de eensgezindheid
lastig zou behouden blijven. Bij de lijkbaar van Windhorst
zei kardinaal vorstbisschop Kopp « Weest eensgezind, eensgezind, eensgezind. u
Dat zijn de Duitsche katholieken tot nog toe. Zij zijn
eensgezind om mee te gaan met hunnen tijd, en op dat
van-hunnen -tijd-zijn steunen zij gaarne. In haar verslag
over den zitdag te Straatsburg wees de Civilta Cattolica van
16 September op die « accentuazione della modernità. »
Dat wil nu niet zeggen dat al de Duitsche katholieken
altijd dezelfde meening hebben over alle vragen van den
dag, dat is niet mogelijk en ook niet wenschelijk, maar zij
gaan allen denzelfden weg, de eene een beetje rapper, de
andere een beetje trager, en er is tucht genoeg om te
beletten dat ze te ver van een zouden blijven.

De geestdrift, de verdraagzaamheid voor andersdenkenden en de eensgezindheid treffen den vreemden bezoeker van iederen zitdag der Duitsche Katholieken.
De zitdag van Straatsburg was daarenboven bijzonder
belangrijk en om de vurigheid waarmede het goede recht
der katholieke hoogstudentenvereenigingen werd staande
gehouden, en ook om de aanwezigheid der Elsassers en
Lorreinen.
Nergens meer dan aan de Duitsche Universiteiten
bloeien de gilden en bonden: weinige studenten zijn niet
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ingelijfd bij eene studentenvereeniging,'t zij bij eene «kleurdragende » wier leden altijd gekleurde muts en gekleurden.
borstband dragen, 't zij bij eene « niet-kleurdragende. »
Het is hier de plaats niet om de inrichting en het leven
der studentengilden te beschrijven.
De katholieke studenten hebben hunne eigene, katholieke vereenigingen. Nu zouden de niet-katholieke studenten aan de katholieke studentengilden het leven onmogelijk willen maken, zij beweren dat de katholieke studenten
politiek drijven in hunne bonden, dat deze laatste geen vrije
studentenvereenigingen zijn maar kweekscholen voor de
politieke partij, het Centrum.
De katholieke studentengilden zouden moeten verboden worden, zoo redeneeren zij, allerzins moeten de nietkatholieke studenten er geen gemeens mede willen hebben,
zij moeten ze boycotten.
Eenige maanden geleden werd de strijd aangestoken
te Jena, het vuur is naar de andere Universiteitssteden
voortgeloopen, niet-katholieke hoogleeraars goten er olie
op, en nu laait het overal waar er hoogstudenten zijn. 't Is
een Culturkampf in de studentenwereld, die ook de ((oude
heeren » de oud-leden, van katholieke studentengilden
warm maakt.
In vele vergaderingen, te Straatsburg, is die strijd te
berde gekomen of werd er op gezinspeeld ; tot zelfs in eene
vergadering van katholieke handelaars werd er verzet tegen
aangeteekend.
« Men betwist aan de katholieke studenten het recht
vrij bijeen te komen, zei in zijne openingsrede de Voorzitter
van den zitdag, erfprins Lowenstein. De vrijheid die ieder
burger en boer, iedere huisknecht in het Duitsche Rijk
geniet zou moeten ontzegd worden aan de vrije burgers
der hoogescholen. Die strijd tegen de katholieke studenten
wordt gevoerd in naam der Academische vrijheid; dat zal
menigeen van Ued. als huichelarij of toch alleszins als
ongelooflijke domheid voorkomen; wat mij betreft, ik onthoud me desaangaande van alle oordeel. Maar dit hier
moet vooruitgezet worden: deze strijd wordt gevoerd als
een stuk Culturkampf en als zoodanig zal hij dezelfde zegen-
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rijke gevolgen hebben die elke strijd tegen de christelijke
beschaving tot hiertoe heeft gehad. »

De niet-katholieke bladen houden zich telken jare bezig
met den katholieken zitdag. Geene andere politieke partij
kan immers zulke zitdagen beleggen. Toch nooit werd er
meer over geschreven dan nu, omdat het politiek nut ingezien wordt dat de Duitsche katholieken uit eene nauwere
aansluiting van de Elsassers en de Lorreinen kunnen
winnen.
Sedert 34 jaar is Elsas-Lotheringen bij Duitschland
ingelijfd ; in Elsas heeft de meerderheid der bevolking
altijd Duitsch gesproken (i) en toch voelen de Elsassers
en de Lorreinen zich nog geene Duitschers. De oorlog van
187o-71 is nog niet vergeten. Dat was goed te bemerken
den zondag avond te Straatsburg, in het begroetingsfeest.
Redenaars uit alle Duitsche gouwen brachten daar den
groet van hunne streek, zoo ook E. H. Sadowski uit
Konigsberg. Hij herinnerde er aan dat hij niet voor den
eersten keer naar Straatsburg kwam, dathij als almoezenier
van het Duitsche leger voor Straatsburg had gelegen en de
stad had helpen innemen, dat hij « ein Sieger von Strassburg » was.
Spijts den humor waarmede dit alles gezegd werd
brachten die woorden een « kou » in de zaal, en een
Elsasser zei me, na de vergadering, dat hij uit den mond
van zijnen gebuur « foei » had gehoord.
Nog altijd heeft men in Elsas-Lotheringen een goed
aandenken bewaard aan Manteuffel, den vroegeren stedehouder van den Keizer in het Rijksland. Manteuffel verstond dat in het overwonnen land de Duitsche politiek veel
(i) Er zijn in Elsas-Lotheringen nog ongeveer i5o,000
fransch sprekenden. Over taalverdrukking wordt er hier niet
geklaagd. In dat opzicht is de Duitsche politiek hier heel wat
anders dan in Noord-Sleeswijk en in het Poolsche Oosten.Zie ons
artikel : De Polen in Pruisen in Dietsche Warande en Belfort, 1904, II,
bl. 527 en volg.
i6
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bedachtzaamheid vergde, hij stootte de Elsassers en Lorreinen niet af en wilde dat ze meehielpen tot het beheer
van hunne streek. Manteuffels politiek werd echter niet
doorgevoerd, zijne opvolgers zijn er meer op zijn pruisisch
willen doorgaan en de bevolking werd alzoo niet nader tot
Duitschland gebracht, integendeel. Nu nog bestaat er
geen ware Duitschgezindheid bij het volk. Niemand zou
nog willen Franschman worden, de kerkvervolging heeft
voor goed den Franschen invloed gedood.
Men zei me ook dat de spraakvaardigheid van den
Duitschen keizer indruk maakt op de Elsassers en Lorreinen : dat is ne man, zeggen ze, dat is nu toch iemand
anders dan de president der Fransche republiek Loubet !
De Elsassers en Lorreinen zouden willen op hun eigen
bestaan, een kleinen Staat uitmaken, even als zooveel andere
Staten van Duitschland, bij het Duitsche Rijk aangesloten,
ja, maar toch met een groote maat zelfstandigheid en eigen
bestuur.
« Het zal nog menschenlevens duren vooraleer ons
volk verduitscht is », kreeg ik als antwoord op eene vraag
naar de gezindheid van het volk ; anderen althans zeiden
me dat het rapper zou gaan. In dezen laatsten tijd beginnen
de Elsassers en Lorreinen te verstaan dat zij er belang bij
hebben nauwer bij de Duitsche katholieken aan te sluiten.
De snelle vooruitgang van het Volksverein in Elsas is daar
een bewijs voor.
Wat zal het gevolg zijn van den zitdag te Straatsburg ?
Alleman vraagt het zich af.
De voorzitter van den zitdag, erfprins Lowenstein, zei
in zijne openingsrede... «het gevolg van deze proef zal zijn
dat de eerste zitdag in het Rijksland niet de laatste zal zijn.
En zal deze algemeene vergadering nog verdere gevolgen
hebben in staatkundig, in godsdienstig, in parlementarisch
opzicht? Dat kunnen wij hopen, dat kunnen wij wenschen,
maar ik geloof dat wij vandaag aan de Elsassers en Lorreinen geen raad kunnen geven. Zij zijn de huisheeren,
wij zijn de genoodigden en alzoo betaamt het ons niet te
willen raadgever spelen ».
Iedereen te Straatsburg was toch van meening dat de
zitdag machtig zou bijdragen om de toenadering van Elsas-
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sers en Lorreinen tot de Duitsche katholieken te bevorderen. Men kende hier de Duitsche katholieken niet genoeg,
nu heeft men ze leeren kennen en met veel geestdrift heeft
men hun streven toegejuicht. Een ander feit nog om dat te
bewijzen.
Voor den eersten keer werd op eenen katholieken zitdag eene officieele vergadering gehouden voor franschsprekenden, voorgezeten door den tweeden ondervoorzitter
van den zitdag, graaf Andlau.
Ongeveer i5oo leden van den zitdag waren op deze
vergadering aanwezig. E. H. Collin, hoofdopsteller van het
Fransch dagblad Le Lorrain, verschijnende te Metz, trad op
als feestredenaar. Het verschil tusschen den Franschen en
den Duitschen geest kwam hier wonder uit : de rede van
E. H. Collin was meer rhetorikaal, minder kernachtig,
maar stak vol bewondering voor het werk van de Duitsche
katholieken. Om te sluiten stelde de redenaar voor dat, in
't vervolg, op elken zitdag eene Fransche vergadering zou
gehouden worden, om alzoo de i5o,000 franschsprekende
Lorreinen tot den socialen arbeid der Duitsche katholieken
op te leiden.
We weten niet of het mogelijk zal zijn dezen wensch
uit te voeren; daaruit blijkt toch dat franschsprekende Lorreinen voornemens zijn in 't vervolg de zitdagen bij te
wonen.

De bezoekers der algemeene vergaderingen van de
Duitsche katholieken worden niet alleen door de zitdagen
zelve aangelokt. Ter gelegenheid van den zitdag houden
vele katholieke verbonden en maatschappijen in dezelfde
stad algemeene vergaderingen.
Over al die maatschappijen en die menigvuldige verga
hebben wij hier niet te schrijven. We wenschen-dering
op een paar daarvan de aandacht te vestigen.
Niets is zoo bevreemdend voor een niet-Duitscher als
het bijwonen van een studentenkommers ter gelegenheid
van den zitdag der Duitsche katholieken.
Kleurdragende en niet-kleurdragende studentenbonden
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houden er aan telken jare vergaderingen te beleggen om
aan hunne « oude heeren », bezoekers van den zitdag,
gelegenheid te geven nog eens jong te worden.
De aanblik der feestzaal in zoo een studentenkommers
is schitterend ; op de tribunen zitten de uitgenoodigde
dames, beneden de studenten, de « oude heeren » en de
genoodigden. De voorzitters en vertegenwoordigers der
maatschappijen van het verbond zijn op het verhoog, uitgedoscht in de rijkste kleuren ; in de lengte der zaal staan
rijen tafels, aan 't einde van elke rij tafels een student in
feestkleedij met laarzen, groote witte manchetten en witte
handschoenen, de degen voor hem op tafel. Eén verschil is
er tusschen de vergadering der kleurdragenden en deze der
niet-kleurdragenden : bij de eersten hebben al de leden en
« oude heeren » eene gekleurde muts op 't hoofd en den
gekleurden band om de borst.
Daar komt van alles naar zulke vergaderingen: hoog
bisschoppen, abten, hoogleeraars, priesters,-erwad
paters van allerlei orden, leeken, jong en oud, allen komen
hier jong bloed opdoen, luisteren naar de redevoeringen,
salamanderen en een dozijn of twee liederen meezingen.
De Duitsche studenten, zelf als zij een halven dag op
ronde geweest zijn, en reeds twee uren 's avonds in de
vergadering zitten, kunnen nog luisteren naar hoog ernstige
feestreden, of althans ten minste betrekkelijk stil zitten.
Die ernstige redevoeringen zijn toch maar bijzaak, zij
worden alle gehouden in de eerste helft van de vergadering
en tusschen in klinkt menig lied, salamander en Hoch.
De Duitschers zingen veel meer dan wij in hunne
bijeenkomsten. Ze kennen een geheelen reesem studentenliederen. En 't moet zijn dat ze die bijhouden, want zijne
Hoogwaardigheid de bisschop van Fall River, in NoordAmerika, vertelde op het Kommers van het verbond der
Katholieke Studentenvereenigingen den 22n Oogst dat, in
lastige tijden, hij met weemoedig hart nog zingt van
« 0 alte Burschenherrlichkeit... » en ook wel eens van
« Was fang' ich armer Teufel an ? » wanneer hij geld te
kort komt om zijne werken te ondersteunen.
Er zijn van die liederen waarvan elke stroof gezongen
wordt door de aanwezigen uit eene bepaalde gouw. Zoo
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hoorden we op een Studentenkommers de mannen uit eene
afgelegene streek oproepen om hun stroof te zingen. Er
waren er maar vier die recht stonden, daaronder een pastoor van rond de 6o. Hij nam de studenten muts van het
hoofd van zijn gebuur, zette die op, sprong op eenen stoel
en zong zoo met volle borst zijn stroof mee.
Dat samenhouden van al wie eens lid was der studentengilde is treffend en moet voorzeker op het jon'gre volk den
besten invloed hebben.
Langere jaren was het onder de Katholieke Duitschers
eene betwiste zaak te weten of voor hoogere staatsbedieningen de katholieken achteruit gestoken werden. Naar
verhouding van hunne getalsterkte werden er minder katholieken dan andersdenkenden benoemd, maar het antwoord
op de opwerping was altijd: wij vinden onder de katholieken geene bekwame mannen genoeg om ze te benoemen,
er zijn niet genoeg jonge katholieken die hoogere studiën
doen.
Wij hebben hier de zaak in haar eigen niet te onderzoeken (i). maar het is zeker dat naar aanleiding van deze
betwisting, meer jonge katholieken hoogere studiën hebben
aangevangen.
Om bekwame maar onbemiddelde jonge katholieken
in hunne hoogere studiën te helpen kwam in 1898 het
Albertus Magnus Verein tot stand. Het is reeds over gansch
Duitschland verspreid. Volgens het verslag, voorgedragen
op de algemeene vergadering van het Verein te Straatsburg,
beschikte het verleden jaar over een inkomen van 59,000
Mark ; er werd in de vergadering op gedrukt dat de ondersteuningen van het Albertus Magnus Verein bijzonder moeten
verleend worden aan dezen die studeeren in de rechten, in
de medecijnen en in ingenieursvakken.
Geene Duitsche Maatschappij heeft in deze laatste
jaren zooveel vooruitgang gemaakt als het Volksverein
(r) Zie o. a. Der Anteil der Katholiken am Akademischen Lehramie in Preussen. Nach statistischen Untersuchungen von Dr.
Wilhelm Lossen. Kólhi, Bachem Igoe, uitgave van het GörresGesellschaft.
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« deze fatale erfenis van Windthorst, deze geweldige inrichting van katholieke krachten » zooals korten tijd geleden
een vijandig blad schreef met niet verkropten spijt (i).
Den zon November 1890 zonden eenige Duitsche
katholieken, aan wier hoofd de toen bijna stervende Windthorst stond, een oproep tot het Duitsche katholieke volk.
Zij wilden eene machtige volksvereeniging stichten; alle
Duitsche katholieken zouden er deel van uitmaken, maar
vooral het eigenlijke volk. Daarom was de jaarlijksche
bijdrage niet hooger dan één Mark. Door alle middelen zou
de vereeniging hare leden over de katholieke en maatschappelijke belangen inrichten : het Volksverein moest een middenpunt worden van maatschappelijke werking, en zijne
leden een machtig leger dat, in den tijd van maatschappelijken oorlog, vooraan zou komen. En dit plan heeft men
kunnen volvoeren, de werking van het Volksverein is waarlijk grootsch en eenig in zijn soort. Te München-Gladbach
heeft het Volksverein zijn zetel en van daar gaat de werking uit over gansch het Katholieke Duitschland : voordrachten worden gehouden, met millioenen vlugblaadjes
verspreid, volksbureelen ingericht waar de werklieden en
burgers allerhande inlichtingen kunnen krijgen, leergangen
worden geopend om de bekwaamsten onder de werklieden
in de maatschappelijke wetenschap in te wijden en de
besten onder hen op te leiden tot voormannen, te München
bestaat eene welgevulde bibliotheek voor maat--Gladbch
schappelijke studiën, kosteloos worden boeken gezonden
aan de leden van 't Volksverein, op voorwaarde dat ze die
kosteloos terugsturen ; de leden ontvangen kosteloos het
kleine tijdschrift van het Volksverein, voor meer gevorderden en bestuurders van maatschappelijke werken wordt
een ander tijdschrift, de Pnesides-Correspondenz uitgegeven (2),
enz.
Uit het verslag, voorgedragen op de algemeene vergadering te Straatsburg, schrijven we eenige cijfers over :
(i) De Allgemeine Evang-Luth. Kirchenzeitung (nrs 36 en 37
aangehaald in de Kálnische Volkszeitung van I7n September 19o5,
nr 77 0 .
(21 Voor België kost de Pnzsides-Correspondenz 3.3o Mark.
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het getal leden beliep tot 470,000, waaronder 35,000 duitschsprekenden in Elsas-Lotheringen en 5,000 franschsprekenden. In 't afgeloopen jaar werden 7 I/2 millioen druksels
verspreid. Wekelijks ontvingen 384 katholieke bladen kosteloos artikelen over maatschappelijke vragen en apologetiek ;
het inlichtingsbureel te München -Gladbach verschafte ongeveer 4,000 adviezen ; 3,798 boeken en vlugschriften over
maatschappelijke wetenschappen en apologetiek werden
kosteloos uitgeleend, 54 werklieden namen deel aan de
maatschappelijke leergangen die tien weken duurden.
In 1904 had het Volksverein een inkomen van 388,964,63
Mark. De uitgaven bedroegen 372,717,83 Mark.
Deze getallen leggen luide getuigenis af van hetgeen
in het Volksverein gedaan wordt.

Nog veel andere bonden en maatschappijen hielden
vergaderingen te Straatsburg ter gelegenheid van den
katholieken zitdag : de Windthorstbund, verbond van ongeveer ioo maatschappijen die we best aan onze jonge katholieke wachten vergelijken, het St- Raphaëlsverein, voor onder
Katholieke Duitsche uitwijkelingen, het St--steunigva
Bonifatiusverein, voor 't ondersteunen van kerken en priesters
in niet katholieke streken van Duitschland (van 1892 tot
igol ontving het St- Bonifatiusverein 21 millioen Mark) de
bond der leerjongensvereenigingen of Gesellenvereine, (verleden jaar werden 102,000 leerjongens geherbergd in de
334 Gezellenhuizen van 't Verbond), het verbond der
vereenigingen van St-Vincentius, onthoudersbonden, maatschappijen voor katholieke zendingen enz.
Maar we moeten eindigen.
Den 8n Februari 1872 zei Windthorst zaliger in het
Pruisisch huis van afgevaardigden : « Dat is alleszins waar:
België staat ons niet ten achter op geen enkel gebied, en
wat den rijkdom betreft, ik zou wel willen Belg zijn n.
Wij ook zijn gelukkig Belg te zijn en hebben meegejubbeld
in dit jubeljaar van Belgisch onafhankelijkheid. Maar toch
hebben we van Duitschland en inzonderheid van de
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Duitsche katholieken veel te leeren. Sedert Windthorst die
woorden sprak is Duitschland machtig vooruitgegaan. Wij
kannen Duitschland niet genoeg. Onze bladen laten ons
onwetend van veel schoons dat daar gebeurt.
Op elken zitdag der Duitsche katholieken zijn er
Belgen aanwezig. Wij zouden willen dat er meer Belgen
daar naar toe gingen om de Duitsche katholieken te leeren
kennen, om er mee te deelen in hunne geestdrift en te
zien hoe ze van hunnen tijd zijn, voornamelijk op maatschappelijk gebied, maar ook hoe ze vereenigd blijven en
eensgezind.
E. VLIEBERGH.
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* íá(ií DE ONDERWIJSKWESTIE (i)

Bij hoog en laag beweert men, dat de Vlaamsche taal
niet degelijk genoeg in de geestelijke gestichten onderwezen
wordt. — Men kan gelijk hebben voor sommige dezer; doch
naast die « sommige » kan men ook menig atheneum aanhalen, waar de wet van '83 weinig goeds in opzichte van
kennis onzer taal oplevert, of liever, waar zij niet veel beters
dan 'n doode letter is. Laten wij geen namen noemen
't hielpe toch niets.
Edoch, daar hangt iets in de lucht : daar moet iets gedaan worden, zegt men, en de wetgeving is ook van die
meening : na Coremans' voorstel heeft men nu het voorstel
van den heer Helleputte.
Wat zal dat « iets » zoo al wezen ?
De Landdag van Lier uitte den wensch

« De katholieke Vlamingen, te Lier in Congres vereenigd,
meenen dat het volstrekt noodig is de middelbare studiën in ons
Vlaeemsch land te vervlaamscicen, en dat de ernstige kennis van het
Vlaamsch vereischt worde van allen die hoogere studiën begeeren
aan te vangen ;
» Zij eischen dat een wetsvoorstel, hun daarover voldoening
schenkende, in den aanstaanden zittijd der Wetgevende Kamers
aangenomen worde;
(i) Verscheidene artikels hebben wij reeds gedrukt over de
vervlaamsching van 't onderwijs en de voorgestelde ontwer-

pen. Wij ontvingen deze bijdrage van een alleszins bevoegd
persoon, en deden ze ook meê, alhoewel al de leden van den
opstelraad de hier vooruitgezette meeningen niet aankleven.
(De Red.)
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» Zij blijven overtuigd, dat Coremans' wetsvoorstel best het Princiep huldigt van het gebruik der moedertaal als voertaal in het
onderwijs, en kunnen de bezwaren, daartegen ingebracht, niet als

ernstig aannemen;
» Daar echter, krachtens de stemming der Middenafdeeling,
Helleputte's voorstel de Prioriteit heeft voor de bespreking in de
Kamer, kunnen zij zich aansluiten bij gezegd voorstel,

oo

voorwaarde, echter, dat het exaam, in dat voorstel voorzien, werkelijk ernstig weze, en dat er de noodige verbeteringen worden aan
toegebracht, o. a. ten einde te beletten dat studenten van het Vlaamsche land zich aan de toepassing der wet onttrekken. »
Welnu, in den mond van een katholieken Vlaming, is
die laatste wensch — ik bedoel de stemming van 's heeren
Helleputte's voorstel — onverstaanbaar — om geen strenger
woord te bezigen.
Zij aangenomen, dat onze taal moet grondiger onder
worden — ik zeide gepaster : dat onze jeugd, bij 't-wezn
einde der rhetorika, beter de Vlaamsche taal moet kennen,
dan schijnt me noch Coremans' noch Helleputte's voorstel
er een geschikt middel voor.
De kwestie van vrijheidsschennis zij onverlet gelaten, al
moet nochtans erkend, dat Helleputte's voorstel veel dieper
op de vrijheid van onderwijs ingrijpt dan dit van zijn
collega, ja, vroeg of laat een gevaarlijk wapen in de hand
der vijanden zou worden : erger dan 'n roede voor onzen
eigen rug.
Naar art. 2 der wet van '83 luidt, moeten de Duitsche
en de Engelsche taal in Vlaamsch- België bij middel onzer
taal onderwezen, evenals nog ten minste twee andere vak
worden ook de vak- of technische woorden in 't-ken.
onderwijs van wis- en natuurkunde in onze twee nationale
talen aangeleerd.
En welke twee vakken worden daartoe uitverkoren? 0
geen hoofdvakken : niet het Latijn, niet het Grieksch, die,
ware het Vlaamsch er de voertaal van, zoo machtig veel
door hun velerlei oefeningen ter kennis onzer taal zouden
bijdragen.
Bijvakken kiest men uit, b. v. geschiedenis, aardrijksof natuurkunde, vakken bij wier onderwijs de jongeling
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meestal lijdelijk zit te luisteren, en de leeraar aanhoudend
— bijna altoos -- zit of staat te spreken. Zelfstandig werk
van den leerling moet ge in die klassen niet veel zoeken: gij
vindt het niet. — En zegt ge dat zulks niet mag zijn, dan
antwoord ik : « En toch is het zóó, al mochte het niet
wezen. » — En beweert ge dat ik onwaarheid spreek, dan
houd ik, sterk door ondervinding, staande : « Zoo weet ge
niet wat in het onderwijs gebeurt! » Ik voeg er bij en beroep me op uwe schooljaren : « Ging het alzóó niet in uw
jongen tijd? » — Hoe zoude de arme leeraar dier bijvakken
het al beter aanleggen dan hij doet? Hij beschikt over te
weinig lesuren; zijn leerstof is al te omvattend.
Coremans' wet zou zeker « iets v goeds meêbrengen,doch
weinig, zelfs nog in gevalle de verordening van '83 naar behooren werd uitgevoerd (i). — Ik voeg er bij : Zij zou
nimmer den Vlaamschen leerling voldoende geven wat hem
ontbreekt, namelijk : taalgevoel, taalkennis.
((Onze jongens, » zegt men vaak, «hoeven veerdigheid
in spreken en schrijven aan te winnen. » — Voorzeker;
t'akkoord ! Doch daartoe dienen zij eerst de taal in haar
zelve, in haar bestanddeelen te kennen.En die kennis opdoen
is vooral het werk der lagere humanioraklassen : daar moet
men de taal kneden en herkneden door allerhande oefening,
wil men in hoogere klassen haar kunnen gebruiken met
achtneming op haar schakeeringen en eigen - kleurige, juiste
bewoording. Missen thans onze knapen, naar 't sommigen
beweren, alle taalgevoel; is hun spreken belemmerd of ontsierd door oneigene of Fransche wendingen, dan zoeke men
de reden in 't gebrekkelijk of onvoldoende taalonderwijs der
lagere klassen (2). Spreken en schrijven is de rechte leuze
(i) Wie over die uitvoering gesticht wil zijn, leze het
hoofdart. van De Vlaamsche Strijd, Sept. igo5. Die wet is weinig
meer dan doode letter tot nu nog.
(21 Ik herinner hier de vraag, welke een Fransche geleerde
zich stelde : (f Comment enseigne-t-on le vocabulaire aux enfants? ) En hij antwoordde — en zijn antwoord is voor ons eigen
taalonderwijs ook waar : « Il faut bien l'avouer, la plupart
des maitres abandonnent cette étude au hasard. Its croient
qu'il suffit, pour connaltre une langzee, de 1'avoir sucée avec le
lait maternel, ou même de l'avoir apprise par l'usage : « C'est
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niet, maar keurig streken en schrijven. Eigenlijk taalonderwijs,
meer of grondiger dan nu gegeven wordt, is het streng
vereischte.... Wat geschiedenis of iets dergelijks, in het
Vlaamsch onderwezen, zal of kan nimmer die leemte aanvullen : het doel dier vakken is wat anders dan de taal aan
te leeren.
Coremans' wetsvoorstel is dus, volgens de onderwijskunde beschouwd, heel en al onvoldoende.
Het komt me eenigszins voor, — laten wij het rechtuit
zeggen, — dat zij die het ophemelen, geen begrip hebben
van den toestand van ons onderwijs, geen begrip van hetgeen er den leerlingen ontbreekt, geen begrip van de wijze
waarop, volgens de gezonde onderwijskunde, het ontbrekende moet aangeleerd en verworven.... Wie, schoolman,
die de zaken ernstig op den keper beschouwt, zal me tegenspreken?... Maar, eilaas! het gaat in ons land met schoolen onderwijskwesties gelijk met de legerkwestie : alleman
speelt vakman in die dingen, en, met een dagblad of schotschrift gewapend, acht men zich bekwaam een onfaalbaar
orakel over bijna onbekende dingen uit te spreken. Wat
wordt er alzoo veel kwaad vuur gestookt!
Doelmatig kan ik dus Coremans' wetsvoorstel niet
heeten. Men kan er overal te licht meê omspringen, en...
men doet het. Het verdedigen kan ik niet. Ik zeg het rechtuit; men duide 't mij niet ten kwade
En Helleputte's ontwerp ? — Hier is het
In Vlaamsch België moet een leerling der rhetorika, alvoen parlant qu'on apprend à parler, disent-ils; eest en forgeant
qu'on devient forgeron. » Its se trompent; la langue n'est pas
un instrument comme le marteau, la scie, le vilebrequin, dopt il
suffit de connaltre le maniement pour faire un bon forgeron, un
bon menuisier, un bon ébéniste. C'est, au contraire, une machine extrêmement compliquée dont il faut se rendre compte,
dont il faut avoir étudié toutes les parties, tous les ressorts, et
qu'il faut pouvoir démonter et remonter en quelque sorte pièce
à pièce. Quand une langue n'a pas été minutieusement, méthodiquement étudiée, on n'arrive à en tirer qu'un parti médiocre,
on ne parvient à exprimer qu'un très petit nombre d'idées vul
que 1'on exprime mal..)) M. P. Larousse. Jardin des-gaires
n

Racines latines, p. II.
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revs hooger te klimmen : een examen over zijn kennis
van het Vlaamsch onderstaan, behelzend: i. een Vlaamsch
opstel ; 2. een vertaling in 't Vlaamsch uit Latijn of Grieksch
voor de oude humaniora; uit Duitsch of Engelsch voor de
moderne ; 3. een mondelinge ondervraging in 't Vlaamsch
over de vakken in de rhetorika onderwezen. En de jury,
door koninklijk besluit benoemd, zou bestaan uit: I. een gelijk
getal leeraars uit het vrij en uit het oficiëel onderwijs ; z. den
bestierder van 't gesticht waar de jongen studeerde; 3. een
lid der Koninklijke Vlaamsche Academie als voorzitter...
En hoe heet ik zulk wetsontwerp ? Onze vriend Helle putte vergeve het me; ik kan niet aannemen, dat hij het
verzon.., hoe heet zulk ding ?
Een vuistslag in 't volle aanzicht van den Vlaming
Hoe! Om ter hoogeschool toegelaten te worden, moet
de Vlaamsche jongen door het deurtje kruipen van een
willekeurig examen,.. ofwel moet hij naar een Waalsch
gesticht uitwijken ! Is 't vernederend genoeg ? En onrecht
Wederom : Vlaming, ken twee talen, of wij slaan-verdig?
u den kop in! Waal, één is voor u voldoende!... Vlaming,
trek uw land uit ; dan eerst moogt ge aan de schotel bij
naast uw Waalschen broeder! — En zegt me nu niet,-ziten
dat die uitwijking den vlaamschgeboren leerling aan 't
Damocleszweerd niet onttrekken zal, en dat een stukje wet...
o dan wordt dat wetsontwerp nog hatelijker, nog draconischer, en nog bloediger het brandmerk van verworpeling
in eigen vaderland!
Geen examen ! Eén mijner Kempische jongens zal,
zonder examen, nog meer van zijn taal kennen dan negen
negentig Walen... En toch zou de hoogeschooldeur voor-en
zijn neus gesloten worden !
Geen examen ! De Vlaming is een vrij burger gelijk
wie ook! geen bedelaar !
Wat is een examen? Al te dikwijls een geluksworp...
een spel op « anker en zon » ter kermis. Wat zijn of kunnen
de examinatoren zijn of worden ? Zij die school en schoolwereld kennen ; zij die met leerlingen van den Vlaamschen
buiten omgaan, zuilen antwoorden. Willekeurig, wissel
alle examen. — En overdrijf ik, zult ge zeggen,-valigs
dan vraag ik: Al ware er ooit maar éen Vlaamsche jongen
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die in zulk onrechtveerdig examen niet slaagde, met welk
recht breekt ge zijn toekomst? verschopt ge zijns vaders
rechtmatige aanspraak op gelijkheid met den Waal?
Onnoodig over dat punt nog uit te weiden. Het grondbeginsel van zulk wetsontwerp is in zijn eigen door-en doorslecht. Geen enkele reden kan tot verzachting of tot wettiging
van dat onrecht ingeroepen. Edoch, nog zooveel andere
beschouwingen kon ik bijvoegen, bewijzend dat zulk voorstel bijna onmogelijk uit te voeren is. Ziet ge daar al die
bestierders onzer gestichten als juryleden op reis, naar
waar? wanneer? En wie betaalt al die onkosten, wie? De
Staat of de Vlaamsche huisvader ? En wat zweep, neen, wat
dolk in de vuist eener liberaal-socialistische Regeering, om
het vrij onderwijs het strot af te steken! Alle beloften, dat
zulk examen zal dit zijn en dat zijn, zijn louter praatjes voor
den vaak: Men kan niet waarborgen, niet beloven wat van
't goeddunken eens anderen afhangt, wat al zoo onzeker is
als een gesloten doos of 'n ei op 'nen balk geworpen. Doch
dringen wij niet verder aan. Zulk ontwerp is al te ongerijmd. Het spant me als Vlaming en als katholieken burger
te zeer tegen.
— « Ja maar, hebt ge dan wat beters? » hoor ik mij
insnappen.
Beters of niet beters... in alle geval zulk ongelijk
examen niet !
Ik weet wel, dat iets passende vinden niet gemakkelijk
valt. De toestand is zoodanig verwikkeld door het indringen
van het Fransch in stad en dorp, dat alle maatregel om
aan het Vlaamsch zijn gegrond recht van nationale taal
der meerderheid van Belgen weer te geven, menig kortzichtig mensch zal ergeren. Ik erken gereedelijk, dat men
met zulken bedroefden toestand moet rekening houden. Ik
erken almede, dat men in de humaniora de Fransche taal
min of meer grondig moet aanleeren. Priester, dokter, soldaat en wetgeleerde, al wie in de maatschappij iet wil zijn
of kunnen, kan in België een behoorlijke kennis der
Fransche taal niet missen. Dat is nu zóó, en zal morgen
niet veranderen.
Doch in den maatschappelijken toestand onzer dagen
heeft men ook in Vlaamsch België een behoorlijke kennis
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van het Vlaamsch noodig. Ware 't zelfs niet, het gevoel van
nationale eigenwaarde zoude er nog toe dwingen. En oordeelt men, dat ons onderwijs van heden die behoorlijke of
voldoende kennis niet schenkt, ja, dan mogen en moeten
middelen beraamd worden om tot verbetering, om tot volledige voldoening te geraken.
Die middelen mogen geen rechtmatige vrijheden schenden, geen onrecht of ongelijkheid invoeren of bekrachtigen,
mogen wel onrecht uitroeien, doch moeten ook met de
wetten der onderwijskunde overeenstemmen.
Een onloochenbaar recht is het van ieder vrij en beschaafd volk, zijn eigene taal als voertaal in zijn onderwijs
te mogen gebruiken. De uitoefening van dat recht wordt
zelfs door de gezonde onderwijskunde vereischt. En blijkt
het, dat door de miskenning van dit volksrecht dat volk de
voldoende kennis zijner taal niet meer verwerven kan om in
zijn maatschappelijke belangen te voorzien, al scheen vroeger zulks het geval niet, dan moet die miskenning geheel of
zeker ten deele ophouden.... Ik zeg ten deele, omdat een
plotselinge overgang wel eens door de omstandigheden onmogelijk of althans onvoorzichtig zijn kan. Volle rechtsher
wordt daarom niet prijs gegeven; enkel verschoven-kenig
wordt zij tot geschiktere tijden.
En daarmeê rekening houdend, zonder iets van vollediger rechten af te staan, stel ik voorloopig voor, dat de
Vlaamsche taal, in een kort verschiet, de voertaal worde
in de drij laagste (d. i. in de 6e, de 5e en de 4e) klassen der
humaniora in Vlaamsch België.
O schreeuwt niet, dat die maatregel onrechtveerdig,
onmogelijk of ondoelmatig is.
Onrechtveerdig is hij niet, zeker niet in zichzelf, en ook
niet in zijn bijhoorigheden.
Wel integendeel : hij zou een schreeuwend onrecht
doen verdwijnen. Thans, om met vrucht de humaniora te
beginnen en te vervorderen, moet de knaap min of meer
behoorlijk het Fransch verstaan, er zelfs zich kunnen in uitdrukken. Zeker is dit waar, wanneer de leeraar zich niet geweerdigt het Vlaamsch te spreken of dit niet kan. De twee
gevallen komt men tegen. Wat dan met het Vlaamsche
burgerskind gedaan, dat nochtans in alle andere vakken de
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beginnelingen der VIe klas overvleugelt? Ah! er naar beneden meê! Nog een jaar of twee er meê aangeschoven op de
banken der Fransche klassen... En de Vlaamsche huisvader
moet betalen.., en zijn zoon wast op, wordt beschaamd van
tusschen vier, vijf jaar jongere bengels te zitten... en verliest
den moed. — En door wiens schuld dat altemaal? En met
welk recht dat onrecht ?... Zóó wordt een Vlaamsch burger
gestraft in zijn kind, omdat hij middel noch kans had 'n
vreemde taal aan dat kind aan te leeren.
En zoude 't onrechtveerdig zijn het Vlaamsch als voertaal te gebruiken, omdat eenige franschsprekende ouders
er zich tegen verzetten? — Maar vergeten die brave lui dan,
dat zij vijf-en-zeventig jaar lang al dat zelfde onrecht hun
Vlaamschen buurman aandoen? dat hun verzet hun eigen
vonnis velt? en hun onrecht nog des te hatelijker voorkomt,
als men nadenkt, hoe zij maar een handvol zijn tegen de
honderden en duizenden Vlaamsche huisvaders, wier recht
door hun onkunde gekrenkt wordt ?.... En kortom, na vijf
zeventig jaar mag de kaart wel eens gekeerd, — en ieder-en
zijn beurt is zeker niet te veel.
In geenen deele zou dus die wijziging van 't schoolprogramma 'n onrechtveerdigheid zijn. Zij herkent maar het
volle recht van den Vlaming in zijn vaderland; het ware 'n
democratische wijziging.
Onmogelijk in te voeren is zij evenmin.
In het Vlaamsch gedeelte van België — in de staatsgestichten althans, krachtens art. i der wet van 1883, - moeten
de klassen der voorbereidende sectiën, welke aan de middelbare scholen toegevoegd zijn, het Vlaamsch als voertaal
bezigen. Er meê voortgaan in de VIe der humaniora is dus
in hoogste mate mogelijk en redelijk. Dit mag insgelijks ge
voor de leerlingen, die uit 'n gemeenteschool of uit het-zeid
lager onderwijs naar de humaniora willen overgaan. — Onmogelijkheid zal maar ingeroepen worden voor de kleinen,
wier voorbereidend onderwijs op Franschen leest was geschoeid. Edoch, zulk onderwijs, aan Vlaamsche knaapjes
in 'n vreemde taal gegeven, strijdt regelrecht met alle rede
onderwijskunde, en,zeggen wij't ronduit,-delijk,ngwar
't is al te dom om te kunnen verontschuldigd of verdedigd
worden.... En daarbij — ik raap mijn eerste bewijsreden
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weer op — zoo de franschsprekende of verfranschte stand
zich op de onmogelijkheid mijner wijziging voor zijn kinderen beroept, wat moeten dan de Vlaamsche ouders voor
hun enkel-Vlaamsch-kennende kinderen niet al inroepen?
En nochtans is 't al jaren en jaren, dat zij met die « onmogelijkheid » moeten geduld hebben, en toezien hoe zich uit
den slag te trekken.
Gelijk de toestand zich hier en daar nu voordoet, is
't erbarmelijk. Vlaamsch- sprekende kinderen moeten 'n
vreemde taal aanleeren, eer zij eenige degelijke kennis van
hunne eigen taal bezitten. Van welk bekende gaat men dan
uit tot het onbekende ? Op welken grond bouwt men dan?
Op louter vlotzand. Wat verwarring in die jonge geesten !
Of — is 't uitzinnig genoeg! — zij moeten de studie hunner
eigen taal min of meer ernstig aanvangen, nadat men hen
afgemarteld heeft met de eerste begrippen eener vreemde
taal. — Is er één ander land waar zulk onzin werd uitgebroeid ?
Ondoelmatig mag mijn ontworpen stelsel ook niet
heeten, alsof zouden onze knapen er nooit meer tot de
vereischte kennis van het Fransch door geraken.
Zeker willen wij, en noodig is het, dat zij in behoorlijke mate de Fransche taal kennen. blaar het Vlaamsch
ook, hun moedertaal, dient evenzeer, en goed — beter
dan tot nu het geval is — ja, zeg ik, eerst vooral dient het
Vlaamsch gekend en geschreven. Het is immers om den
huidigen, gebrekkelijken toestand te verbeteren, dat de
wetsvoorstellen der heeres Coremans en Helleputte werden
neergelegd. Men gevoelt overal, dat er iets moet gedaan.
Dus opgezocht wat ontbreekt ; opgezocht waar het
gebrek schuilt, en dat gebrek uitgeroeid.
Welnu, zij die geen vreemdelingen in ons onderwijs
zijn, weten zeer wel waar het zeer doet, wat er hapert, wat
er ontbreekt.
Over 't algemeen is ons Vlaamsch taalonderwijs opper
leerling kent de taal niet genoegzaam in haar-vlakig.De
eigen, in haar bestanddeelen ; niet diep genoeg in haar
woorden, en dezer schakeeringen : hij mist taalgevoel, en
derhalve is zijn stijl meestal onnauwkeurig en slordig. Ik
zei het hooger al.
17
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In de lagere klassen der humaniora ligt thans het
gebrek ; daar moet meer tijd en zorg besteed aan de
studie der taal in haar zelve, aan de kennis der woorden,
aan hun eigenschap. Meer oefeningen zijn er noodig in
dat opzicht, allerlei oefeningen... en aldus zou men stappelings, maar met vasten, zekeren tred er toe komen de
jongens keurig te leeren spreken en keurig te leeren
schrijven. Naar zulk doel vooreerst richte men het taal
laagste humaniora -klassen, en de ve rt a--onderwijs
lingen uit de Latijnsche en Grieksche schrijvers zullen geen
gering nut daartoe opleveren. Daar zal de leerling zijn
taal leeren kneden en verwerken. Taalkennis is toch wel
de grondvest der letterkundige studie, — en deze laatste,
die is vooral het werk der drij hoogste klassen onzer
humaniora.
Daarom weze dan het Vlaamsch de voertaal der drij
eerste jaren. Zeker kwame het met recht en gezonde rede
overeen, dat onze taal dien voorrang ook in de drij laatste
jaren bleve bekleeden ; doch, om den wagen vóór de
peerden niet te spannen, om al te hevige tegenkanting te
vermijden en om met zekerheid den jongeling ook in de kennis en hanteering van het Fransch te bekwamen, gave ik,
nu althans, nog toe, het Fransch in de drij hoogste humanioraklassen als voermiddel te gebruiken. — Middelerwijl
zou men voortgaan, het onderwijs van Vlaamsche taal en
letterkunde daar volgens een wel geordend en gegradueerd
programma te ontwikkelen.... En mijn overtuiging staat
vast, dat men dus doende tot zeer bevredigenden uitslag
komen zou, zeker ja zou verkrijgen wat men redelijker wijze
voor en van jonge humanisten verhopen mag.
Maar het Fransch dan? hoor ik vragen. — Wat warboel
en onzin in dat tweetalig voermiddel! werpt men op.
Die verwarring zoude louter in schijn bestaan. Het
komt mij voor, dat de leerling der ijle volkomen in staat zou
om zonder schokken en zonder nadeel de gewone vakken
door het Fransch als voertaal aan te leeren. Ik zeg : de gewone vakken; want het onderwijs der Germaansche talen
bleve voort in het Vlaamsch gegeven.
Ten anderen, zoo gij verwarring in mijn stelsel meent
te ontdekken, waarom duldt gij ze dan in Coremans' wets-
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ontwerp? Daar is de verwarring grooter, omdat van het begin af en gelijktijdig, in nevenseenstaande vakken, twee
voertalen gebezigd worden.
Edoch neen, verwarring zoude er in mijn stelsel niet
bestaan, omdat de knaap der ijle alreede juister, scherper kan
oordeelen en onderscheiden, beter zijn doel kan beperken,
meer ontwikkeling en klaarheid van geest bezit.., en dat de
noodige kennis van het Fransch hem niet ontbreken zal.
0 neen, die zal niet te kort schieten. Ten minste drij
jaren zou de knaap besteed hebben aan de kennis van
het Fransch, eer die taal zijn voertaal zou worden....
Doch het Fransch diende men hem zoodra mogelijk door
die taal zelve aan te leeren. En tijdens die drij jaren dan
zou men vooral er moeten op aanleggen het onderwijs practisch te maken door echt doelmatige methode..., zich wel
wachtende den kostbaren tijd te verspillen aan 't vervelend
en doodend geharrewar van nuttelooze ontledingen of al te
vroegtijdige letterkundige beschouwingen.— Overigens, zoo
drij jaren studie van het Fransch ontoereikend voor 'nen
leerling van de IIIe zoude zijn, hoe rechtveerdigt gij dan het
gebruik van het Fransch als voertaal in het huidige stelsel,
waar het kind der vie alreeds met het Fransch — en hoe,
och arme! — scheep moet ?... Neen, noch verwarring, noch
onbekwaamheid zou den jongeling der ijle doen stronkelen...
en op het einde der rhetorika zouden onze Vlamingen zoowel bespraakt en beslagen in de Fransche tale zijn als nu,
ja beter dan nu — en daar druk ik op — beter dan nu doorgaans het geval is. Op den hoop toe zoude hij zijn eigene
moedertaal ook machtig zijn... En dit, niet waar? schijnt
men vooral te beoogen.
Zie daar eenigelosse gedachten. Zij vielen mij vaneigen
in, bij het terugzien op de aangename jaren die ik in het
onderwijs slijten mocht... bij het overdenken van al wat er
rondom Coremans' en Helleputte's wetsvoorstellen wordt
gehaspeld.
Mijn oordeel over die netelachtige kwestie is niet onfaalbaar, ik weet het. Onvolmaaktheden kunnen aan mijn
ontworpen stelsel kleven. Elders ook treft men er aan, en
aan alle stelsels zullen er kleven. Moeilijkheden zal men op-
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werpen. 0 ja, alle verandering stoot op hinderpalen. Te zien
nu, waar de meeste en waar de minste zijn. Te overwegen
ook, welk stelsel het beste met de onderwijskunde strookt,
en dus het redelijkste is.
En dan, en vooral, ieders rechten moeten geëerbiedigd;
vooral mag het palladium van ons katholiek en maatschap
leven niet gekrenkt, de vrijheid van ons onderwijs-pelijk
lijde leed noch letsel!
Doch hoe aan Charybdis en Scylla ontsnapt? Die het
weet zal de wijste heeten. Zeker is het echter, dat wijziging
aan het huidig studie -programma vóór de deur staat (i). Zal
zij uitloopen op een examen voor den Vlaming alleen? God
spare den Vlaamschen jongen die vernedering, dat onrecht!
Op een getuigschrift? Men oordeele.
Eilaas! distels en doornen wassen op alle veld, en wilt
ge ongedeerd die uitroeien, doe dan handschoenen aan....
Ik schreef overigens maar eenige losse gedachten neer. Die het
wel meent, zal ze wellicht zijn aandacht weerdig achten.....
O.

JAN FRANSSEN.

(r) Men denke maar aan het Congres van Bergen. Zie ook
La Réforine des Huinanités anciennes et nzodernes.... door Prof. A. De
Ceuleneer. Uitg. Hayez, Brussel, 19o5.
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Drie zustersteden in de gouw bij den Neder -Rhijn
Aken, de oude Keizersstad met Keulen, de rijke
gelegen
handelplaats en Dusseldorf, een middenpunt van drukke
nijverheid vieren alle jaren, elk op zijne beurt, een muziekfeest, genaamd Rlzijn-Festival. Voor dit jaar was de beurt
aan Düsseldorf.
Het $2e muziekfeest is dan daar, met Sinksen, drie
dagen lang, den ii, I2 en 13» Juni, gehouden in de
Toonhalle — een zaal waar ruim vijftien honderd toehoorders plaats hebben, waar een orkest van i36 man gerangschikt was omringd door de reien van een gemengd koor
van 400 personen.
Acht solisten stonden op het voorplan. Professor Julius
Buths, stedelijke muziekdirector van Düsseldorf, hield den
maatstaf.
Met eene Sonata van Giovanni Gabrieli, voor twee
koren van blaas- en snaartuigen, werd het eerste feestconcert ingeleid.
Giovanni Gabrieli, organist te Venetië in St-Marcus'
Domkerk, was een tijdgenoot van Palestrina, een der voornaamste leiders der Venetiaansche school en een uitmuntende meester in de oude Contrapuntische muziek, welke in
Vlaanderen groeide en bloeide maar haren rijpsten oogst
afwierp in Italië. Zijne muzikale vormen zijn weelderig,
behendig uitgewerkt, frisch en duidelijk voorgesteld.
De Sonata — Serenade zou men nu liever zeggen —
klonk als een avondlied, niet de nagalmen van lustig feestgejoel, maar de spelende droombeelden van rustig avond mijmeren. De donkere kleur der tonen die in de violinen
-- Alt- violen — zongen, de wegstervende klanken die in de
blaashorens — cors zonder kleppen of pistons — lijk in de
verte toetten, het afwisselen en ineenmengen der beide
—
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koren van horens en violinen, de rustige gang van het
tempo, het gevoelvolle spel der uitvoerders, de edele vorm
van het lied maakten deze Sonata een welgekozen voorspel
aan Israël in Egypte — Oratorio van Handel — dat dezen dag
opgevoerd werd.
De meer archaïsche vormen van Gabrieli waren niet in
tegenspraak met den jongeren schrijftrant van Handel;
dezes schitterende polyphonie was als voorbereid door de
aangename akkoorden van den eerste, waar alles rust en
vrede ademde.
Eene Ouverture zooals de modernen ze verstaan en
schrijven bestaat niet bij Israël in Egypte.
De bijzonderste toestanden afteekenen die in het stuk
zullen voorkomen, de karakters der personen aanwijzen,
hunne omgeving schilderen, de gevoelens in tegenspraak
doen spreken en al de synthesis geven der dramatische
werking, zooals de modernen nu in de ouverture doen, dit
alles bestond niet ten tijde van Handel.
Ook vindt men in de gewone partituren geen voorspel
bij Israël in Egypte, maar om zoo maar niet plots met de
deur in huis te vallen met een reciet-solo : Een nieuwe
Phayao regeerde, zooals Handel het eerst gemeend had, heeft
hij dan later eenige regelen geschreven die als voorspel
dienen en waarin treurende klanken herinneren aan den
dood van den onderkoning Joseph en aan de weeklachten
van de Israëlieten.
Israël in Egypte is een oratorio in twee deelen afgewerkt.
Volgens Exodus — Boek der H. Schrift over den Uit
Israël uit Egypte — regeerde een Plharao uit een-tochvan
nieuw stamhuis ges roten, die het vooruitzicht van Jozef met
de weldaden van zijn bestuur niet erkende en de Israëlieten
in strenge slavernij verdrukte.
In het eerste deel zingt Handel dan de klachten van
het verdrukte volk, de vermaningen van den geleider Mozes,
de plagen die Egypte overvallen en de wonderen bij den
doortocht van de Roode Zee.
Handel kan de aandacht winnen, den geest boeien, de
bewondering opwekken, de harten raken en ook in dit gewrocht maakt hij diepen indruk, mengelt zijne toonkleuren
in rijke verscheidenheid, behaagt door vloeiende melodie,
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treffende klankslagen, roerende akkoorden en draagt naar
gewoonte het kenmerk der verhevene majesteit.
Er bestaat, zegt men, geen descriptieve, beschrijvende
of schilderende muziek.
Dat is te verstaan : maar de inwerking der klanken op
ons gemoed en in onzen geest wordt bij den indruk van
taal en kleuren vergeleken en in dien zin mag sommige
muziek beschrijvende of schilderende genoemd worden.
Zulke heeft Handel er dan ook gewild en gevonden voor
Israël ira Egypte.
De tekst der partituur — bijna letterlijk uit het heilig
Schrift genomen — spreekt in weinige, zinrijke woorden
waar de Händelsche muziek klaagt of juicht, schildert of
beschrijft, eenvoudig verhaalt of met ongekunstelde begeleiding in het vóórlicht stelt.
Als hij de plage der kikvorschen voorstelt, wordt zonder
twijfel door de wippende beweging van spel en zang wel
het volkje geschilderd dat uit zijn moerassen gesprongen
met Pharao zelven aan tafel en naar bed binnenwipte.
Ronkende vliegen en muggen, wemelende sprinkhanen, ratelende hagelsteenen werken op de inbeelding van
Handel en hij zal er de nabootsing van zoeken voor zang
en rythmus en wederom beschrijvende of schilderende
muziek maken.
Als dikke duisternis Egypte overvalt zoekt Handel
klanken die best instemmen met het gemoed als het door
droefheid of vreeze overvallen is en de trage, borne gang
van het lied, de lage noten, de donkere kleur der begeleiding, met hier en daar een angstkreet maken van het koor
— nr 8 — een klassiek voorbeeld van descriptieve muziek.
De wateren overweldigen Pharao en zijn leger en men
hoort de machtige koorpartijen die als breede golven opkomen en volgen, wentelen, dalen en rijzen. Paarden en
ruiters zijn verzwolgen in den afgrond en over de akelige
vlakte glijdt de trage klank van het stervende lied.
In het tweede deel wordt het Canatemus Domino, het
heerlijk zegelied van Mozes en van het verloste Israël met
den ganschen tekst der H. Schrift gezongen.
In tegenstelling met het nijpend weeklagen, de sombere
schriktooneelen, de kunstvolle beschrijvingen van het eerste
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deel zal Handel met diepen ernst, met statig lyrism in dit
zegelied juichen en dat in kunstig spelend wissellied van
den begeesterden lofzang van Mozes, met de jubelhymnen
der koorzangers, de beurtzangen der huppelende vrouwen
machtige zegechoralen der menigte.
-reind
Handels muziek klinkt hier oprecht als de akkoorden
die met edele majesteit en waren godsdienstzin onder de gewelven en langs de beuken dreunen der rijzige domkerken.
Het is waar wat iemand zeide : Handels genie was
voor de Kathedraal bestemd.
Zullen nu de zangers van Düsseldorf wel in staat zijn
om hunne moeilijke taak te vervullen, in voldoende getal
staan, hunne partien die wemelen van versieringsnoten
frisch en duidelijk voor dragen, hert en ziel hebben voor
hun werk? Zal het orkest samengesteld zijn volgens de meer
rijke omwerking van Mozart of volgens de magere opvatting
van den tijd van Handel. Zal het publiek wel ingenomen
zijn met zulk een onderwerp als Israël ira Egypte, dat toch in
zijn geheel nog al een streng uitzicht heeft en ja, bij sommigen gehouden wordt voor stroef enthusiasme.
En ach ! daar bleven ons vele punten kwellen in het
eerste deel. Daar zet de tenor met onharmonisch trillen zijn
reciet in; Director Buths geeft met veel gebaar verkeerde
signalen; de koren zetten slepend aan, trekken met onvaste
schreden voort, spinnen hunne vokalizen af als groven
draad waar zij hier en daar als in verward schijnen. Het
orgel van Professor Franke begint te vroeg, spreekt te
hard, jankt luid achterna, en ligt als een zware last op koor

-stemnorkcla.
Gelukkig, de orkestleden waren een puikgekozen manschap, behendige kunstenaars, bezielde vertolkers en als
medelevende personen in het drama der verdrukking en
verlossing van Israêl.
Het tweede deel was oneindig beter en van 't begin af
kwam dan ook vertrouwen in het gemoed met het rustig
genot dat een kunstwerk kan geven waar het lied van lof en
dank volgens den verheven zin der Schriftuurwoorden met
waarheid, gevoel en kracht is uitgedrukt.
De koren werden nu flink gezongen, het orgel zong
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gepast mede in het machtig volks -Choraal, het orkest kwam
meer frisch en duidelijk voor en, de heer Buths kon het niet
helpen, alles ging van zelfs.
II
Op het programma van den tweeden feestavond stonden
eene kerkcantate van Joh. Sebast. Bach; eene symphonie
van dezes oudsten zoon, Wilhelm Friedeman Bach; eene
symphonie voor soli, koor en orkest van Gustav Mahler;
de Duivelstriller van Tartini door den heer Fritz Kreisler,
vioolvirtuoos; en een concerto voor piano met orkest van
Brahms door den heer Ernst von Dohnányi, klavierspeler.
De cantate van J. S. Bach is voor den tweeden Sinksendag vervaardigd en bestemd om uitgevoerd te worden,
volgens het handschrift van den meester zelven, door 4
stemmig gemengd koor, 2 oboe, Taille, 2 violen, viola, violoncello en contrebas, met cornetto, drie trombonen en
orgel.
Op den tekst van vers 16, hoofdstuk 3, van het Evangelie bij den H. Joannes, heeft Bach een koor geschreven:
Also hat Gott die Welt gelicht. Op dit koor volgt een aria voor
Sopraan-solo. Het thema door de violoncello voorgesteld
is ontleend aan een muziekdrama door Bach geschreven en
opgedragen aan hertog Christiann Van Weissenfels met
motto : Was mir behagt, ist viii' die muntre .7agd ! De tekst
van het aria luidt :
Mein glubiges Herze,
Frohlocke, Sing', Scherze,
Dein Jesus ist da!
4. Weg Jammer, weg klagen,
Ich will euch nur sagen :
Mein Jesus ist nah' !
Nummer 4 is een aria voor Bas-solo getrokken uit hetzelfde muziek-drama en waarin Bach nu de liefde tot den
Zoon Gods bezingt : Du bist geboren mir zie Gute! Beide arias
zijn niet letterlijk uit het drama overgenomen, maar gansch
omgewerkt, zij hebben ook min modulatiën, zijn met rusti-
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ger tempo uit te voeren, en eindigen met meer ontwikkelde
slotkadenz.
Bij het slotkoor, op woorden van den Evangelist Joannes, Cap. III. vers 14. Wer an ihm glaubt, der wird nicht gerichtet, had men een choraal gevoegd : Du Friedenasfiirst,
Herr .7esu Christ! ontleend aan eene cantate op den 15n
Zondag na Drievuldigheidsfeest. Het orgel zong bij het
choraal gepast mede en de massa koorstemmen maakte een
overheerlijk effect.
De melodiën van Bach zijn niet altijd zooals die van
Handel vrij gekozen, maar dikwijls geput uit de choralen.
De choralen immers zijn de grondslag der protestantsche muziek, vooral bij Bach. Zelve stammen zij af van het
Katholiek lied der middeleeuwen en zijn dan oorspronkelijk
verwant aan den gregoriaanschen zang.
Zoo vinden wij choralen bij Bach op melodiën van
kerstliederen : Pacer ,ratur in Bethlehem, In dulci .7ubilo; van
hymnussen : A Solis ortus cardiste, Te Deun laudamus; van gezangen der mis : Kyrie fors bonaitatis, Agnus Dei, enz.
De muze van Bach is dan een kind dat Katholiek opgevoed, verdwaald is tot het Lutheranism, maar toch oprecht
godsdienstig gebleven.
De deelen van deze Sinksencantate zijn dan ook overblijfsels of namaaksels van de latijnsche liturgische gezangen.
Er bestaan nog handschriften waar de Cantor van
Leipzig aan zijne zonen het schema voorschrijft van de
gezangen der mis bij de Lutheranen; en waar bijna volkomene overeenkomst bestaat met de gezangen der mis bij de
Roomschen.
De studie der choralen van Bach heeft tegenwoordig
veel toegenomen, maar deze der cantate schijnt nog weinig
gevorderd.
En 't is daar nochtans dat bij Bach de grondslag ligt
der studie die moet gedaan worden voor de kerkelijke
muziek.
Navorschen in deze cantaten welke taal de groote
Bach spreekt, zijne thema's ontleden, leerera hoe deze één
zijn voor dezelfde gedachten en verscheiden in nuance, hoe
zij van elkander verschillen en bij elkander gevoegd of
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ineengewerkt worden, dat ware eene ernstige, maar toch
aangename studie en zonder twijfel is deze studie noodzakelijk.
In de aria's voor Sopraan en Bas bij voorbeeld, vinden
wij het motief der vreugde, dat in denzelfden rythmus op eenen
gelijken leest staat in vele cantaten; de beweging met vasten
stap waarmede de melodie vooruitgaat in het slotkoor mag
wel een karakter-motief genoemd worden van de vaste overtuiging van liet geloof.

Hiermede keeren wij dan terug tot het onderwerp der
descriptieve muziek.
Bach ook schildert en beschrijft, maar nog meer, hij
onderzoekt het hert van den mensch, ontleedt de aandoe
zijn gemoed,geeft in zijne muziek den weerslag-nigeva
der gevoelens.
Meer dan elk ander heeft Bach het begrip, den smaak
en de uitdrukkingskracht der ideale volmaaktheid.
Daar is de muziek der toekomst, en de toekomst der
muziek.
Op deze heerlijke cantate volgde een symphonie voor
twee fluiten — traversières — met snaar-orkest.
Sedert 1784 lag deze symphonic bij andere handschriften vergeten en werd nu uit het stof geschud om voor de
eerste maal te Düsseldorf uitgevoerd te worden. Nevens
zijn onlangs uitgegeven fugue in fa voor klavier mag deze
symphonie het beste gekend werk genoemd worden dat
Bach's oudste zoon nagelaten heeft.
Wilhelm Friedemann Bach was zeer begaafd voor de
wetenschappen, zeer geoefend in de muziek en bekwaam
director; maar verslaafd aan den drank, verloor hij zijne
beste betrekkingen, onteerde zijnen stand, verviel in armoede
en verwaarloosde zijn edel talent.
Dit werk zou misschien dieperen indruk gemaakt hebben, ware het niet opgevoerd tusschen twee meesterstukken
die als felle glanspunten alles overschitterden, de cantate
van Bach en de symphonie van Mahler.
— Met grooten bijval speelde de heer Fritz Kreisler de
Duivelstriller van Tartini. Als een echte heksenmeester betooverde hij met zijn wonderspel zoowel het orkest als het
publiek.
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De tweede solist van dezen avond, de heer Ernst von
Dohnányi, uit Budapest, heeft het tweede concert voor
klavier en orkest van Brams voorgedragen, netjes, stil, met
meesterlijk mekanism en meeslepende bevalligheid.
Binst de pauze dan, zaten wij in den tuin onder het
lommer van prachtige beuken rustig en blijde te keuvelen
over Bach, vader en zoon, Kreisler, Brahms... Ook over
But/is en de vlieg bij den ostwaáeu.
Oef ! laat ons wat rusten hier,
Eu saam een weinig aden halen,
Wij hebben wel ons best gedaan
Ons klanten zijn, God lof, nu op gelijke baan.
Sa, voerman, waarom niet betalen!!

Baken eener nieuwe richting, merksteen eener nieuwe
uitbreiding van het gebied der symphonie wordt van nu af

reeds de

ede

symphonie in do min, van Gustav Mahler

genoemd.

Het is nog een raadsel naar welke school, naar welken
meester de symphonist Mahler aard heeft.
Is hij met of tegen Richard Strauss een baanbreker?
Zal het kalme oordeel nog lang wachten de ware gestalte te meten van Mahler tusschen het ophemelen van
vrienden en neerdrukken van vijanden ?
Zeker is het dat zijne symphonie eenen onweerstaanbaren invloed op het gemoed maakt.
Allegro maestoso beginnen Cello's en Bassen een thema
dat tot zwaarmoedigheid stemt. Daartusschen klaagt stormig
of onmachtig en als in vertwijfeling het thema van het lied
der Vergankelijkheid.

In scherpe tegenstelling mengelen andere thema's
daarbij den roep van smaad en trots, de zangen van goedheid en liefde en het lijdzaam klagen van menschenwee.
Een andante con moto gelijkt aan eene blijmoedige
idylle.
Met meesterlijke vaardigheid laat Mahler dans- en
scherzowijzen verrukkelijk dooreen spelen en zachtjes fluistert er in het thema van vrede der ziel en vreugde des levens.
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In het derde deel loopen rusteloos de toonfiguren door
elkander, daar komt met scherp accent inbreken het grootsch
motief van het noodlot, om terug te trekken voor het tooverspel
van lieve melodiën.
Uit de ballade : de kntaab niet den wonderhoorn geeft
Mahler een Solo voor Altstem, waarvan de grondgedachte
bevat is in : De mensch ligt in grootei nood. Hij komt van God en
wil weder tot God! Als in volkstoon klinkt het lied boven de
wondere klanken van het orkest. Daar smeeken dringend
de stemmen, daar zucht het ijverig streven naar hoogere
volmaaktheid en naar eeuwige wedergeboorte.
In het 5e deel spreekt de taal der tonen weder den strijd
van den mensch, de nederlaag en de zegepraal van zijnen
geest. Als uit hemelssferen daalt het zalvende choraallied der
Verrijzenis.
Gansch de symphonic schijnt hier herhaald, maar zij
eindigt in onrust, ontroering; het lied der verrijzenis klinkt
wel troostend daarin maar verdooft seffens onder de nagalmen van den strijd. Zijn zalvende woord komt als de bode
der hoop, maar niet met den loon, met het rustig bezit van
den vrede, niet als de engel der verrijzenis. Om die reden
gingen wij onbevredigd heen.
Men zegt dat Mahler Idealist is en daaruit wil men opopmaken dat zijn tweede symphonic in Christenen zin den
strijd van het leven met de vreugde der verrijzenis uitdrukt.
Geerne zouden wij dat aannemen, maar zijn laatste woord
klonk niet als het jubellied in het eeuwige licht.
De tweede symphonic zou compleet zijn als het lied
van den eeuwige vrede er bijgevoegd ware.
Als Mahler dan zijne taal spreekt met hare aangrijpende
toonkracht, zal hij een christen gewrocht gemaakt hebben.
Van nu af heeft hij met onweerstaanbare kracht tusschen
de talrijke schaar muziekschrijvers doorgeworsteld en zijne
persoonlijkheid op den voorgrond gesteld.
III
Nieuwsgierig trokken wij de feestzaal binnen den
derden avond.
Tot nu toe hadden wij de muziek hooren spreken de
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taal der dichters, het heilig woord van God; wij hadden
haar aan 't werk gezien als met het penseel van den schilder
en de pracht van hare tafereelen bewonderd; of als vereenzelvigd met onze ziel had zij al de gezangen van ons hert
afgeluisterd en voorgezongen; wij hadden muziek gehoord
descr btieve en andere die Psychologische genoemd wordt.
Op dezen feestavond had men ons beloofd het nec j5lus
ultra te laten genieten van deze beide genres.
Met de symphonie Appalachia van Delius liet men ons
dat puik verwachten.
Het programma gaf dit werk grootsch op.
Het heette eene Sym»eonische Dichtung fur grosses
orchester, Bariton -Solo mit Chor.
Men moest zich een landschap voorstellen; de weilanden der Savannahs, een Cypressenwoud, magnoliaboomen,
oranjegewas, planterijen bij den Mississipi, een stoomschip
— muziek, lachen, vroolijke beweging. —
De grootsche stilte der natuur. De whippoorwill — ne
verte zingen — nacht.
-gersdin
Appalachia is de naam door de oude Indianen aan
Noord-Amerika gegeven.
De whippoorwill, zei mij een vriend missionaris uit
Amerika, is een stoute vogel die met zijn vervelend gezaag
dikwijls des nachts mij komt storen.
Wij luisteren en hooren noten in schril wangeluid naast
elkaar krassen, toeten, ronken, slaan ; merken dat de violoncellen op de hoogste snaar, in de hoogste positie trillen;
meenen iets of wat uit het toovervuur van de Walkure gewaar te worden; erkennen een lied dat, wij weten niet
waarom, een negerlied moet zijn; zoeken te vergeefs te begrijpen waar de groote Delius naar toe wil; denken op den
toren van Babel en ... Als dat nu descriptieve muziek moet zijn,
zei een hollandsche geestelijke. dan versta ik er niks van —
men kan daar even goed den slag van Waterloo van maken.
Met gezond verstand kan men de middelen vinden om
descriptieve muziek te maken, het genie maakt meesterstuk
dien trant, sommigen maken gekke figuren ! Les extrê--keni
mes se touchent!
Een liedercyklus — 8 nummers — La Canzone dei
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Ricordi, voor Alt-solo met orkest van Martucci, deed ons al
ras het geharrewar van Delius vergeten.
Maar al was het dan ook in de zangerige taal van Italië,
al was jufvrouw Forster ook nog eene begaafde zangeres,
al was dat nu enkel melodie, al speelden in het orkest de
harpen, de vioolen, oboeën, fluiten, fagotten nog zoo lief,
het was te lang. Ook als het laatste lied klonk : ma tu^iassi
ne l'aere ier butane orizzonte indefinito! werd er ferm met de
handen geklapt omdat het gedaan was.
Op dezen feestavond traden ook al de andere solisten
Fritz Kreisler met een concerto voor viool en orkest van
Mozart; Dohnányi met een fantazia van Beethoven voor
klavier, koor en orkest; Paul Knupfer, Baszanger met twee
liederen; Mevrouw Irene Abendroth, Soprano, en de heer
Urlus, Tenor met een duetto : Gunlód van Peter Cornelius.
Het is moeilijk te verstaan dat men de Solisten allen
den zelfden avond doet optreden. Op eenen anderen dag
zouden zij als rustpunt dienen tusschen de groote koorwerken en symphoniën; nu is het een parade-revue met bravo,
handklappen, bloemtuilen, salueeren en bis. Als de heer
Buths wat gewillig is geweest, zal het zeker tot één uur
middernacht geduurd hebben.
Wij hadden vóór het einde naar het « Bahnhof » moeten
ijlen en waren in exprestrein naar Keulen aan het droomen
van de lustige streken van Tijl Uilenspiegel.
Ja, onze Vlaamsche schelm Tijl Uilenspiegel met zijne
guitenstreken, heeft ook zijne sympkonie waar hij als held in
optreedt.
Richard Strauss heeft eene fantasia, eene humoreske geschreven voor orkest waar hij in rondo -maat de uitgelaten
vroolijkheid beschrijft.
Voor dezen die de vinnige zetten, de geestige invallen,
de bittere scherts, de grappen, plagerijen en boerten van
Tijl kennen zal het orkest van Strauss verstaanbaar kunnen
zijn, en zullen de guitige piccolo, de spottende basklarinet,
de jolige slaginstrumenten die tusschen de melodiën van
snaarspel uitspatten, eene beteekenis hebben. Het geheugen
dient bij zulken als libretto. Voor anderen zal dergelijke
muziek een raadsel zijn.
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Aken zal het volgend jaar den Rhijn-Festival vieren.
Men verwacht er meer toehoorders dan te Düsseldorf;
men verzoekt om een min massief program, zonder Franke,
Delius, Buths en men betreurt dat de groote steden van
België ook zulke jaarlijksche muziekfeesten niet inrichten.
H. V. D. W.

EENE NIEUWE APOLOGETISCHE METHODE

Sedert eenige jaren openbaart zich in de wereld der geleerden, vooral in Duitschland, een bedenkelijk streven om de
theologische wetenschap op de hoogte van den tijd, en in overeenstemming met de eischen der samenleving te brengen. De
philosophie en theologie der Scholastieken, goed en nuttig voor
de middeleeuwen, zijn verouderd en hebben uitgediend; zij
beantwoorden niet meer aan de behoeften van onzen tijd en zijn
derhalve niet bij machte de geesten te beheerschen. tenzij zij
hervormd, en als het ware verjongd worden.
Het apologetisch bewijs voor de waarheid van het christendom, in de H. Schrift aangestipt, door de HH. Vaders en
Scholastieken ontwikkeld, is wezenlijke en historisch-wijsgeerig
bewijs. Vooreerst wordt het feit der Openbaring bewezen door
onwraakbare getuigen, volgens de wetten, naar welke wij over

de zekerheid der ervaring beslissen. Vervolgens betoogt men
den goddelijken oorsprong der Openbaring en wel in het licht
der beginselen, welke onze kennis van de goddelijke dingen en
der zedelijke wereldorde bepalen.
Dit bewijs, steunend op uitwendige teekens kan de apologeet
door gronden, uit de Openbaring zelve genomen versterken, be-

vestigen. Het onderzoek der geopenbaarde waarheden, haar
samenhang en overeenstemming met de natuurlijke waarheden,
hare vruchtbaarheid aan werken van heiligheid en naastenliefde,
hare geschiktheid om aan alle eischen en verlangens der menschelijke natuur volkomen te voldoen, zijn zoo vele lichtpunten,
dien den goddelijken oorsprong der veropenbaring helder voor
den geest stellen.
Het is duidelijk dat dit tweede bewijs, aan den inhoud der
Openbaring ontleend, op zich zelf beschouwd, wel de mogelijk
maar geenszins het feit van eene goddelijke mededeeling-heid,
^s
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kan staven, en daarom slechts in verbinding met het historisch
bewijs in staat is den geest te overtuigen.
De geldigheid van deze oude apologetische methode wordt
in onze dagen hevig bestreden, zij wordt teenemaal onbekwaam
verklaard om de moderne wereld met het christendom te verzoenen, zoodat het van het grootste belang is eene nieuwe
methode in te voeren, geschikt om de ongeloovigen te bekeeren
en de geloovigen in hunne overtuiging te versterken.
II
De geheele beschaving, de gansche maatschappelijke orde,
zegt men, is het nauwkeurig beeld van onzen zedelijken toestand
en weerspiegelt in heldere trekken onze godsdienstige gezindheid. Wie derhalve den tijdgeest begrijpen en op den loop der
gebeurtenissen invloed wil uitoefenen, moet hoofdzakelijk zijn
aandacht vestigen op de geestelijke strooming, die den omkeer
der wijsgeerige en godsdienstige denkwijze heeft bewerkt.
Uitgaande van dit beginsel nemen echter de verdedigers der
nieuwe methode tegenover de moderne begrippen zulke houding
aan, dat zij deze eerder goedkeuren en ondersteunen, dan als
onberechtigd afwijzen. Zij schijnen als pleiters ten gunste der
moderne wereld op te treden, en het christendom te beschuldigen
het grootste gevaar voor zijn bestaan zelf in het leven te roepen.
Hunne bedenkelijke houding rust op drie beschouwingen.
Ook onze moderne tijd, die het ware met het valsche ver
heeft zijne goede zijden. Men kan hem niet als het werk-mengt,
van Satan voetstoots veroordeelen zonder duizenden aan den
ondergang prijs te geven, en aan Gods voorzienigheid te twijfelen. In stede van alles onbezonnen af te keuren en te laken,
laten wij rekening houden met zijne goede hoedanigheden en
eerbiedigen wij zijne begronde meeningcn. Dan zal hij niet
meer weerstaan, onverwijld ons de hand reiken en de oude
liefde tot het christendom voelen herleven.
Daarbij vergete men niet dat wij in de toste eeuw leven en
niet meer tot de 13de kunnen terugkeeren. Ook de middeleeuwen
zijn niet de «absolute tijd » geweest. De katholieke wetenschap
heeft voor dien tijd betrekkelijk veel geleverd. Maar heden,
waar alles onzeker en twijfelachtig is geworden, kan men niet
met stramme onbuigzame begrippen en formulen, de wa-
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penen eener vroegere eeuw, den strijd bestaan. Men begrijpt nauwelijks hoe ernstige denkers de overtuiging kunnen
koesteren, dat de aristotelische - scholastische categoriën, eene
reeds vaststaande en voleinde levensbeschouwing in staat zijn
de wereld tot het christendom terug te voeren. Deze handelwijze
stoot den modernen mensch aanstonds tegen de borst. Hij
schenkt zijn vertrouwen alleen aan hem, die zich op zijn standpunt plaatst, met hem twijfelt, kritiek oefent, onderzoekt en navorscht, bereid om deel te nemen aan zijne zwakheid, en hem
op alle wegen en omwegen te volgen.
Eindelijk om ons met de hedendaagsche samenleving te ver
moeten wij haar niet alleen met achting bejegenen,-zoen,
maar ook hare rechten beschermen en hare nieuwe veroveringen
hoogschatten. Want zij is prat op hare zelfstandigheid en vrijheid. Wie haar door de logica tot den godsdienst wil terugvoeren
stoot haar voor altijd af. Voor haar bestaat geene zekerheid
meer, zelfs in de gewoonlijkste zaken; zij kent slechts waarde
godsdienstige dingen gemoedsstemmingen of-ordeln,i
gevoelsuitingen. Wanneer men haar niet met ongeveinsde oprechtheid de vrijheid van bevestigen en ontkennen, de vrijheid
van onderzoek, de vrijheid der wetenschap toekent, laat zij zich
niet met onderhandelingen in.
Willen wij dus eenig gevolg verwachten van onze pogingen
om het aloude geloof te verdedigen, is het oogst noodzakelijk de
oude, overleverde methode te verlaten, en het nieuwe standpunt
der modernen tot het onze te maken.

III
Uit deze overwegingen is de nieuwe methode der Apologie
ontstaan, welke drie hoofdgedachten tot grondslag heeft.
De taak der Apologie is niet de modernen bestrijden, maar
een vergelijk tot stand te brenger_ tusschen de moderne maat
christendom ». Het zou-schapijend«mgvahet
verkeerd zijn, ons in de eenzaamheid op te sluiten, fier op het
bezit der waarheid, en zeker dat de verloren zoon in het vaderhuis zal terugkeeren; wachten wij ons niet minder, hem in onbekookten ijver na te loopen, ten einde zijne bekeering te verkrijgen, uit vrees van zijn eergevoel te kwetsen.
Neen,voorloopig zullen wij geheel en al zwijgen over de leer-
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punten die ons scheiden, hem vriendschappelijk te gemoet gaan,
zonder nevenbedoeling. en vooral zonder apologetische nevenbedoeling met hem in onderhandeling treden. Dan kan men in gemoede ernstig onderzoeken of, en onder welke voorwaarden de
moderne mensch zich bereid toont om onze godsdienstige overtuiging te deelen, en met ons leven vrede te hebben.
Daaruit volgt van zelf, dat wij steeds toegevend moeten te
werk gaan en niet meer hardnekkig alles zonder onderscheid
kunnen handhaven, wat men vroeger onder andere omstandigheden als behoorend tot de christelijke waarheid beschouwde.
Onderscheiden wij het wezen van liet Christendom van zijne historische verschijning en uitbreiding. Het wezen voor geene verandering vatbaar, blijft steeds ongerept hetzelfde, maar de historische ontwikkelingen, waardoor het gemeenschappelijk christendom hier tot Orientalisme, daar tot Katholicisme, elders tot
Protestantisme is geworden, de toevoegsels en onwezenlijke
aanhangsels door den loop der jaren in het leven geroepen, kan
men vrij aan eene geschiedkundige kritiek onderwerpen en, zoo
noodig, wijzigen of verwijderen.
Deze vrijheid eischt de historische zin en de geheele beschaving van onze eeuw, vooral wanneer de verzoening der
moderne wereld met de Katholieke Kerk op het spel staat.
Daarbij vergete men niet dat de tijdgeest zich streng verzet tegen
de logica, tegen alle in zich volmaakte leering, tegen elk vast
onveranderlijk stelsel.
Wanneer hij bemerkt dat wij heden nog het geheel gebouw
van het middeleeuwsch Katholicisme willen handhaven, weigert
hij alle toenadering omdat hij ons beschouwt als verstokte conservatieven , die zich met krampachtige hand aan het oude vast-

klampen, als ultratraditionisten, welke, instede van met den tijd
mede te gaan, halstarrig op de oude paden blijven staan, en onvermijdelijk allen invloed op onze vooruitstrevende samenleving
verliezen.

IV
Het lust ons niet alle aangevoerde redenen om de nieuwe
methode te rechtvaardigen, nader te onderzoeken. Enkele alge
bemerkingen zijn voldoende ten einde hare gebreken en-men
gevaren in het volle licht te stellen.
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Iedereen ziet onmiddelijk in, hoe weinig vrucht deze bekrompen en vreesachtige apologie zal afwerpen. Den tijdgeest,
die in Stirner, in Marx, in Nietzsche de beste vertolkers van
zijne wereldbeschouwing vindt, aan eene maatschappij welke
met reuzenmiddelen werkt om hare beginselen te verspreiden,
het Christendom voor te stellen als een onschuldig kind, dat niets
misdaan heeft en niets misdoen kan, als een hulpeloos schepsel
onmachtig en onwillig om zich te verdedigen, ziedaar een
schouwspel dat bespottelijk ware, indien het niet een beklagenswaardig teeken van onzen tijd openbaarde.
Maar ook in de veronderstelling dat de moderne wereld,
door menschelijk gevoel bewogen het verlaten wicht in haar
weezenhuis wilde opnemen, zoude het onzinnig zijn op zulke
wijze met de christelijke waarheid om te springen. Want Gods
rechten worden met voeten getreden; zijn woord van alle gezag
beroofd, wordt aan de willekeur van den mensch onderworpen;
deze oordeelt als hoogste rechter over Gods Openbaring: in één
woord, de mensch neemt de plaats in van God.
Welke gevolgen zal de nieuwe methode hebben, wanneer
wij ons bereid verklaren, het christendom te verminken, en alles
prijs te geven wat de moderne wereld wenscht te verwijderen.
Zal zij dan eerder het christendom als een geschenk van God
waardeeren, nadat het zoo jammerlijk besnoeid is? zal zij lieve?
aan zijn goddelijken oorsprong gelooven, wanneer zij ziet met
welke willekeur het door de menschen wordt gehavend?
Wat uit het christendom wordt, indien men het onderscheid
tusschen het wezenlijke en onwezenlijke der Openbaring laat
gelden leeren ons de hervormers, die zich tot taak stelden, het
christendom tot zijn wezen terug te voeren. Men denke aan de
geschiedenis van het Jansenisme, het Febronianisme, het Josephisme, aan de wrange vruchten van de grondleggende- artikels,
aan de werken van Egidy en Harnack.
Men zegge niet dat wie dit onderscheid verdedigt, niet
gedwongen wordt zoo ver te gaan. Wie onbezonnen en lichtzinnig oordeelt zal de laatste gevolgen vermijden, maar wie
zich zelven gelijk blijft moet nog verder, tot eene volledige
vernietiging van het Christendom gaan. Want eene scheiding
en scheuring invoeren in een levend organisme, in een, niet door
menschen gevormden, maar door God geopenbaarden godsdienst
leidt tot de ontbinding niet alleen van zijn wezen, maar ook van
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zijne voorgewende bijvoegsels. Men overwege een oogenblik
welk resultaat men verkrijgt, wanneer men het bijkomende in
een eik afzondert van de onvergankelijke wezenheid van den
boom, of van eene schilderij alles verwijdert wat historisch is
toegevoegd, en slechts de leidende idee van het kunstwerk laat
bestaan, of wanneer men een mensch van alles ontdoet wat hem
niet wezenlijk is, dat wil zeggen, van alles wat niet geheel onmisbaar is, om te bestaan en mensch te kunnen heeten.
Eindelijk indien ons wordt toegestaan te scheiden wat naar
ons oordeel noodzakelijk tot het Christendom behoort van de
historische bijvoegsels, dan zullen wij zooveel soorten van
Christendom verkrijgen als er menschen zijn, en den mensch tot
heer en meester der Openbaring maken. Dan verklaart ieder de
H. Schrift volgens zijn goeddunken, neemt als dogma aan, de
leer die hem bevalt en wat hem persoonlijk mishaagt wordt als
onwezenlijk verworpen.
Het behoeft geen betoog om in te zien dat wij op deze wijze
den geest huldigen, die het Protestantisme, Kants autonomie,
de zelfvergoding van Nietsche kenschetst, in één woord, wij
huldigen den geest van het Rationalisme, die onophoudelijk
onderzoekt en twijfelt, vit en kritiek uitoefent, kiest en ver
ontkent en bevestigt. Van eenen door God gewilden en-werpt,
juist bepaalden godsdienst blijft zelfs de schijn niet over. De
eene houdt het naderen tot de Sacramenten voor onnoodig, een
ander meent dat de uitwendige eeredienst afbreuk doet aan
Gods aanbidding in den geest. Deze beweert dat het Christendom ongerept blijft al wordt de hel met de duivels geloochend,
gene ziet niet in, waarom iemand zou ophouden christen te zijn,
indien hij het geloof aan de goddelijke ingeving van den Pentateuchus aan de Joden overliet. De eene houdt de mogelijkheid
staande de H. Schriftuur in haar geheel te eerbiedigen, ook
wanneer men enkele deelen prijs geeft; de andere dat men aan
een levenden God kan gelooven, al laat men de H. Schrift
varen, en een derde verdedigt dat, wie God en de onsterfelijkheid loochent, in de Moraal zijne religie zal vinden: dus een
Godsdienst zonder God.
Wie echter verzet aanteekent tegen zulke ongerijmde voor
bekomt tot antwoord: de wezen--stelingvahCrdom
heid der Openbaring wordt gehandhaafd, al het overige is bij- en
nevenzaak en zonder eenig belang.
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Wij hebben de nieuwe apologetische methode in haar zelve
en in hare gevolgen onderzocht en bewezen dat zij niet in staat,
is de moderne wereld tot het geloof te voeren, en daarbij het
christendom, dat zij vermeent te verdedigen prijs geeft en vernietigt Niet zonder reden verwondert men zich derhalve dat
katholieke schrijvers niet aarzelen zich bij deze hervormers aan
te sluiten en de zoogenaamde gebreken der oude methode in het
licht te stellen. Bedroevend is het hunne onwetendheid in de
theologie waar te nemen, die hunne schriften kenmerkt.
De Openbaring is ontegensprekelijk een historisch feit : zij
kan daarom, zooals alle feiten niet a priori, maar slechts op
geschiedkundigen weg, door getuigen bewezen worden. Zij is
een historisch feit, dat enkel Gods vrijen zeil tot oorzaak heeft,
en onmogelijk uit den aard der zaak of uit Gods eigenschappen
kan afgeleid worden, zoodat alleen het historisch bewijs overblijft. Daarbij is de Openbaring een bovennmatuurlzjk feit, dat wil
zeggen, eene weldaad uit louter goedheid door God verleend,
waarop cle mensch niet de minste aanspraak heeft, waaruit
volgt dat alle beschouwingen aan 's menschen natuur ontleend
om hare noodzakelijkheid te staven, niet steekhoudend en waardeloos zijn.
Iedere methode die deze hoedanigheden van het Christendom ontkent of met haar in botsing komt moet onvoorwaardelijk
veroordeeld worden als onvruchtbaar en gevaarlijk, vooral wanneer zij, ter wille van den vrede met de moderne wereld, op
dogmatisch gebied, waarheden opoffert, welke volgens de alge
Kerk tot den schat der Openbaring behooren. -menlrd

Roerrnond.

Dr. A. DUPONT.

t 1. t 1. t BOEKENNIEUWS t t t 1.
Etudes économiques sur l'antiquité. Paul Guiraud. Paris.
Hachette. igo5.
Men houdt er niet meer aan 't geheugen van ons collegejongens af te beulen met een droge opsomming van geschied
feiten. Liever doet men voor hun geest en oog herléven-kundige
de toestanden waarin de vorige geslachten verkeerden en ontwikkelden. Het is voor den Leeraar in de Grieksche en Latijn
oudheid een zware en moeilijke plicht deze wenken der-sche
moderne opvoedkunde na te gaan en met volle overtuiging, met
warme geestdrift die eenigzins- nieuwe baan te bewandelen. Wil
hij ons klassieke studiën niet heelemaal den berg afhelpen, dan
moet hij z'n leerlingen doen genieten de wondere meesterwerken
der oude kunstenaars van het woord, en belang inboezemen voor
die lang vervlogen tijden die het ontkiemen zagen van ons
huidige beschaving. Dit te bekomen vermag slechts één middel :
aan de studenten een vluchtig kijkje geven in het werkelijk
leven der Grieken en Romeinen. Schatten van eruditie behoeven
zij niet op te doen, maar den noodigen uitleg moet hen gegeven
worden waardoor 't begrijpen der oude schrijvers mogelijk
wordt. Onbegrepen is onbemind. En 't zou een wreede mishan
zijn ons vroolijk-juichende jeugd zes lange jaren bezig te-deling
houden met boeken waarvan zij de schoonheid niet smaken
kunnen, omdat ze daar liggen, op hun lessenaars, als doode
dingen, zonder iets dat spreekt tot hun verbeelding, zonder iets
dat een vlammetje opwekt in hun anders zoo vatbare zielen voor
't bewonderen van 't eeuwig jonge en eeuwig-schoone.
Inzonderheid met het oog op het uitleggen van schrijvers
kan het niet volstaan enkel verklaringen te geven van woorden.
Verba et voces. Ons studenten moeten zaken leeren. Hun geest
moet geopend worden; zij moeten weten en zien dat de heden
samenleving geen absolute, op zich zelf staande-dagsche
beschaving is. De literaire waarde overigens kan dan alleen
gevat worden wanneer men weet aan welke realiteit 't gezegde
van een schrijver beantwoordt. Ik lees een Ode van Horatius
waarin hij handelt over Poëzie. Ik zal m'n studenten moeten
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waarschuwen en zeggen dat de ouden een ander gedacht hadden
van Poëzie dan wij ; zoo niet, gaan zij Horatius verkeerd begrijpen en ze zullen zitten suffen op die aardige reeks woorden die
ze verstaan, misschien: letterlijk, maar waarvan ze niet zien
mogen den innerlijk -levenden glans met z'n heel concreete
beteekenis. Wij moeten eerst weten wat de schrijver denkt om
mee te voelen wat hij voelt en om het, zooals hij, schóon te
voelen. Daar nu de denkbeelden der ouden over een heele
hoop zaken van algemeenen omvang dezelfde niet zijn als de
onze, zoo hoeven die eerst bekend gemaakt 1 Om van op de
hoogte te genieten het heerlijk -frissche panorama van groene
vallei met zilvere beekjes moet men geleid worden en de slingerpaadjes kennen die voeren tot den bergtop. Vandaar de noodzakelijkheid in de klassieke humaniora van tijd tot tijd een woordje
te reppen over 't geen de Duitschen de « realia » noemen.
In het boek dat bovenaan vermeld staat zal men veel nuttigs aantreffen nopens het economische leven der Grieken en
Romeinen. Wij verbeelden ons al te gemakkelijk die volkeren
als een soort ideëele menschen die leefden slechts om te oorlogen
en om groote staatkundige plannen uit te voeren. Hier maken
wij kennis met hun leven van eiken dag: met ze zoo te leeren
aanschouwen worden zij meer ons en staan zoo ver niet meer
van ons af.
Het groote belang die economische toestanden goed te
kennen beschrijft Paul Guiraud als volgt: « Les questions économiques avaient, dans les sociétés antiques comme dans la nátre,
une importance prépondérante. On est tenté de croire que, si le
souci des intérêts matériels est de tous les temps, eest dans les
siècles modernes, notamment de nos jours, qu'il en est arrivé a
primer tous les autres. A eet égard les Grecs et les Romains ne
différent en rien de nous, et mëme chez eux la politique était
très souvent conduite par l'économie politique. » (bl. i). Hij wil
dus toonen dat er een verband bestaat tusschen 't bevredigen
der materiëele belangen en de openbare instellingen van Grieken
en Romeinen. Hij handelt daarom over de ontwikkeling van het
werkstelsel in Griekenland, over belastingen op het kapitaal in
Athene en Rome, over de bevolking der Hellenische streken in
verband gesteld met den algemeenen rijkdom van het land, over
de lotgevallen van een Romeinschen geld-verschieter en over de
economische redenen van Rome's heerschzucht.
Heel dikwijls vergelijkt hij de toestanden van die vroegei
tijden met hetgeen nu nog gebeurt. Zoo valt de opwerping,
menigmaal tegen klassieke humaniora vooruitgezet, dat men
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leert aan jonge humanisten wat over eeuwen gebeurde maar
niet wat er rondom hen bestaat. Uitleggingen van zulken aard
zullen de studenten gretig aanhooren; het verleden wordt ontsluierd mét het heden en zij zullen ten minste weten in welke
tastbare wereld de groote mannen leefden wier kunstgewrochten
zij vertalen en die op elke bladzij bijna van hun werken over
hun tijdsomstandigheden spraken. Zonder zelfs dit onmiddelijk
nut voor de studenten blijven deze « Etudes économiques »
hoogst belangrijk. Want zooals Guiraud zegt : « Le régime de
la propriété, l'état du commerce et de 1'industrie, la répartition
de la richesse, 1'organisation du travail, les systèmes d'impóts
sont des sujets aussi dignes d'intérêt que le récit des batailles et
des révolutions politiques. On peut par cette voie pénétrer dans
les derniers replis de 1'áme humaine et atteindre le fond même
de l'histoire. » (bl. 26). 't Boek is een aangename lezing. Het
heeft de groote goede hoedanigheid heel klaar te zijn en synthetische gedachten op te leveren. Bij Duitsche geleerden ontbreekt
dit al te dikwijls. Maar deze Fransche schrijver had van de
Duitsche meesters moeten afleeren wat meer bibliografie ten
beste te geven en wat uitdrukkelijker z'n bronnen aan te duiden
bijzonder waar hij oude schrijvers aanhaalt. Deze reeks studiën
is beter dan een handboek omdat zij meer « détails » laat uitschijnen, maar ze is, erg genoeg, niet volledig. Enkele vragen
zijn maar besproken. Het boek blijft toch een zeer nuttig werk
dat met veel vrucht zal gelezen worden door de professors van
Latijn en Grieksch ten bate van ons studeerende jeugd.
KAREL ELEBAERS.
De Objectibus et Actibus ad Justitiam pertinentibus.
Principia generalia, Prof, Dr. E. Van Roey, 58 blz., ede uitgaaf,

19o5. (De eerste uitgaaf dagteekent ook van rgo5, en was op min
dan twee maanden uitgeput.
Dit werkje bevat tal van juiste en heldere grondbegrippen
over de rechten der menschen. Tot voorbeeld: Het recht: ik zeg
van eenige voorwerpen en van andere niet, dat ik er recht op
heb, dat zij de mijne zijn; dit gedacht kenschetst een bijzonder
verband tusschen mij en dit voorwerp, een verband dat bestaat
wanneer ik het voorwerp mag en moet gebruiken en verbruiken (r). Vol en beperkt recht. Ik moet kunnen leven van het veld
dat ik bewerk, zoolang dus dit veld, ter oorzake van mijn werk,
mij vruchten opbrengt, bestaat er een verband tusschen mij
eenerzijds en de vruchten en het veld anderzijds; dat verband
steunt op de behoefte van mijn persoonlijk wezen, en mijn persoonlijk wezen gaat voor dat der maatschappij, daarom blijft het
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immer bestaan : dit is een vol recht. Doch om te kunnen leven
is het niet noodig dat liet veld mij als privaat eigendom, voort
dit wordt vereischt uit-duren,iwtb.voehr;
hoofde van het welzijn der maatschappij : overal waar privaat
eigendom bestaat,bemerkt men dat eenieder ieverig en geregeld
werkt en in vrede leeft met zijne medeburgers; de grondslag van
privaat eigendom is liet algemeen belang (24). Is het nu noodzakelijker voor het algemeen belang, dat de staat mijn veld gebruike, dan valt de grondslag van mijn eigendomsrecht ; en de
staat heeft recht op mijn veld mits eene vergoeding te betalen :
dat is een beperkt recht (37). Leugen : de samenleving vergt dat
ieder rechtzinnig mededeele wat hij weet : doch er kunnen gevallen zijn waar de samenleving het tegenovergestelde vergt,
waarin het de maatschappij nadeelig zou zijn, indien men iets
zou zeggen en toch de waarheid niet doen kennen: dat valt voor
b. v. als iemand ondervraagd wordt over een geheim; bijgevolg
verdwijnt hier de maatschappelijke grondslag van het recht op
waarheid, zoodat het zeker niet geoorloofd is den medeburger te
bedriegen door beweren van het onware (dat is tegen de waarachtigheid), maar toch de waarheid te verbergen achter dubbelzin
woorden (43). Het verschil tusschen rechtveerdige en onrechtveer--nige
dige daad. Spijtig is het dat de schrijver weinig uitleg geeft en dat
nog in eene taal die bij velen aan geene gedachten beantwoordt.
Letterlijk vertaald : « de daden worden gespecificeerd door het
formeel object waarop zij uitloopen, of met dewelke zij een
essentieel betrekking hebben. » (45). — De verdeeling van het
bundel is eenvoudig : I deel : er bestaat een bijzonder verband
(recht) tusschen de mensch en zijne ziel, zijn lichaam, de innerlijke gaven, de uiterlijke goederen, de faam en het geheim.
II deel : drij voorwaarden zijn vereischt opdat eene daad onrechtvaardig weze : dat de mensch oorzaak en schuld der daad
zij en dat de daad een recht vernietige. Een groot getal voor
worden aangehaald, en zorgvuldig bij de princiepen-beldn
bijgebracht, waardoor zij opgelost worden (zie bijz. het dagloon
der werklieden. i9; de verjaring, 39; de vergissing in het beschadigen, 55). Willen de lezers de gedachten van den schrijver
met die van den H. Thomas vergelijken, ze worden naar de
Summa theologica verwezen; begeren zij volledigen uitleg der
princiepen. zij worden steeds verwezen naar de werken van

Nolding en Genicot. J. B.

Leben and Seele von L. Habrich.Köselsche Buchhandlung
Kempten. í9o4. o.7o Mark.
De titel moet ons niet op een dwaalspoor brengen; immers
wij hebben hier niet te doen met een groot psychologisch werk,
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maar slechts met twee voordrachten, door L. Habrich, hoogleeraar aan 't seminarie te Xanten aIR, voor onderwijzers en
onderwijzeressen te Essen gehouden. In zijn eerste voordracht,
nadat hij de ziel als den levensvorm der menschen, d. i. zooals
hij zegt « als Trager seines geistigen and leiblichen Lebens »
behandeld heeft, bestrijdt Habrich de stelling van Cartesius,
voor wien de ziel slechts het princiep van het geestelijk denken,
maar niet van het zinnelijk kennen is. Daarom, zegt hij, wordt
voor Cartesius het dier een machine, zonder eigenlijk kennen en
bijgevolg moet ook de mensch in zijne niet toerekenbare handelingen van het dier niet verschillen want : - wo Bewustsein fehlt,
fehlt auch die Seele; was oft der Fall ist beim Menschen ».
In de tweede voordracht beantwoordt Habrich de vraag:
Ist das Leben ein mechanischer Vorgang, oder ist es mehr ? De
biologie en vooral de cellenbiologie weet Habrich voordeelig te
bezigen, niet zooals de overdrijvers, Haeckel, enz, die van cle
biologie eene moderne universaalwetenschap maken en alles
biologisch verklaren willen, maar als eene begrensde weten
vorming en ontwikkeling des levens bij planten,-schapoverd
dieren en menschen Hij beschouwt het leven dadelijk bij zijn
oorsprong, het leven in de cel; bestudeert zijn vorming en werkzaamheid, bespreekt nauwkeurig de levensbeweging in de cel,
(voeding-wasdom-vermeerdering) wat tot de vorming van het
organismus, tot de eenheid der natuur en werkzaamheid geleidt
en van dit alles kennen wij geen andere oorzaak, zegt Habrich,
dan de ziel: omne vivinn ex vivo, omnes cellulae ex cellula. In
4o bladzijden heeft Habrich dit klaar en duidelijk uiteengezet,
en hij mocht dus gerust met Aristoteles, St-Augustinus en St.
Thomas van Aquino tegen Cartesius deze gevolgtrekking maken:
« Die Seele sei nicht nur das Princip des Denkens sondern
auch des leiblichen Lebens ». In alles is Habrich streng logisch.
Hier en daar maakt hij zijn voordracht door goedgekozene voor
duidelijk en aan het geheel is een tafel afbeeldingen-beldn
toegevoegd
Of' Sociologisch gebied verschenee vau « Science et Religion
Blond. Paris.
Marius Devès, Le droit divin et la souvevaineté popnlaire.
Schrijver stelt de leering der Kerk vast omtrent het gezag : de
grondslag ervan is de sociale natuur der menschen, met andere
woorden, het gezag komt uit de natuur en bijgevolg van God.
Een ander goddelijk recht is vooroordeel of legende. De openbaring leert niets anders. Het heidendom integendeel aanzag als
goddelijk recht de willekeur der dwingelanden. En de protes-
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tantsche opvatting ervan leidt tot godsdienstdwang. Schept nu
het volk het gezag in onze demokratische staten? Neen maar
het bepaalt in wie zijn gezag berusten zal. — En nu geeft
schrijver eene reeks toepassingen dier leering. Eindelijk behandelt hij goddelijk recht en absolutisme
Schrijver steunt meest op Bossuet dien hij schijnt te willen
rechtvaardigen tegenover de Fransche politiekers. Zijne opvat
staatsgezag en contral social helt naar de liberale zijde-tingva
over ((blz. 35. En dit vermindert voor ons wel wat de waarde
van dit overigens goed opgevat werkje.

P. Drillon, Les droits et les deevoirs du père de famille. De staat
bewijst de macht des vaders en deze wordt meer en meer in de
staatstheoriëen, een orgaan van het oppergezag. Welk eene
verslaving der vaderlijke macht sedert 20 jaren.
Op dien toon van de school van Angers worden behandeld:
de rechten en de plichten van den vader, van den staat, van de
moeder en de grootouders, waarop de tweede ontleding volgt
van de vaderrechten.
Schrijver heeft gedurig het oog op de Fransche wetgeving.
Het hoofdstuk betreffende de rechten der moeder is ook wel
bijzonder belangwekkend in Belg ?ë.
P. Drillon, La Jeunesse rrimiieetle. Het getal kindermisdaden
groeit aan, bewijzen de statistieken. En deze rechterlijk straffe
feiten verontrusten meest altijd op zedelijk gebied. De-lijke
oorzaak is wel te vinden in den tegenwoordigen toestand der
familie, in den toestand van het onderwijs en het werkhuis.
Daarop bestudeert schrijver de Franche wetgeving en instellingen ter verbetering der jeugd. Het laatste hoofdstuk verdedigt
de particuliere liefdadigheid op dit gebied, tegen het ingrijpen
van den Staat.
Wij kunnen dit werkje warm aanbevelen.
R. P. Dom Besse, Les Saints protectcurs du travail. Schrijver
noemt de beschermheiligen op — met hier en daar een woord
uitleg — van de verschillende ambachten. Een laatste kapittel
noemt de heiligen die tegen bijzondere ziekten aanroepen werden
of worden. Alle kritiek is uitgesloten en zoo komen er inderdaad
menige « mirakelen » in voor die bij den eersten oogslag dwaas
schijnen en inderdaad slechts legendarisch zijn. Wij zien het
tegenwoordig nu van liet werkje niet in. In de middeleeuwen
hadde het zeker zeer van pas gekomen. F. P.
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Intre @rede, gehouden op den IIden October 1903 voor de
Ned. Herv. Gemeente van Groningen naar aanleining van Jes.
40: 6 en 8, door G. Huisman.
In deze rede legt G. Huisman aan zijne gemeente in Groningen uit, hoe hij zijne taak als prediksnt meent op te moeten
vatten. Naar aanleiding van Isaïas' woorden : « Alle vleesch is
gras en alle goedertierenheid des menschen als een bloem
des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het
woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. » — zal zijne
roeping tweevoudig zijn : « de vergankelijkheid van de aarde
en van het aardsche » en « de heerlijkheid der eeuwigheid »
verkondigen. — Eene beschrijving der zee opent de rede;
zij verbeeldt de zee des levens waarop wij zijn als golven die
zich een oogenblik aan de oppervlakte vertoonen. maar wij zijn
golven door wier hart de geest der eeuwigheid henen ruischt.
Na deze inleiding komt Isaïas text en dezes verklaring, en verder de eigenlijke ontwikkeling der twee hoofdgedachten: hij zal
niet enkel de zanger der klaagliederen zijn: hij wil ook de heerlijkheid der eeuwigheid verkondigen.
In haar geheel is de rede duidelijk, weleens langdradig,
overal zorgvuldig bewerkt, rijk aan beschrijvingen, waaronder
die der zee, der vergankelijkheid en de tegenstelling van bloem
en woord uitmunten. Veel minder bevalt de uitlegging van
Isaïas' text. Mr. Huisman kent «een oudere Isaias en een naamgenoot, die twee eeuwen later leefde en die ook Jeruzalem had
zien vallen.... » Op die onder geleerden betwiste en betwisbare
gegevens zijn geschiedkundige verklaring van Isaias' woorden
steunen, vooral nog niet eens zeggen dat zulks verschillig kan
verstaan worden, is dat wel getrouw blijven aan de zending van
een predikant? wordt Isaias' tekst ook niet al te dikwijls — tot
zagens toe — herhaald?
Behalve deze vlekken, die misschien aan plaatselijke gebruiken eenigzins te wijten zijn, beken ik volgaarne dat de intreêrede een echt godsdienstig woord bevat, in keurige, soms
roerende taal weérgegeven.
Er zijn verder in dit boekje eenige aanspraken tot de gemeente Groningen, en tot enkele besturen en bijzondere personen gericht. Het kieskollege spreekt hij, onder anderen, aldus
aan : ((ik hoop dat gij eenmaal van mij zult kunnen zeggen : hij
was de rechte man op de rechte plaats en... hij was geen Paus!»
Het is spijtig dezen kleingeestigen trek de anderszins wel gekozene aanspraken te zien ontsieren. P. V. W.
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H. De Raaf, Herbari's Paedagogiek.
De heer H. De Raaf is een volbloed Herbartiaan en wil het
werk van den meester in Nederland meer bekend maken. Hij
heeft de rij zijner studie's ingezet met onderhavig werk, en zal
zijne onderneming doorvoeren, met de wijsbegeerte van Herbart
in al haren omvang, gesystematiseerd, den Nederlandschen
lezer voor te leggen.
Bizonder wat de paedagogiek betreft is dat geen onverdienstelijk werk. Het is geweten dat van dit gebied Herbart's naam
door de tijden niet zal verdrongen worden, en mijnheer De Raaf
is een tolk die, uit een omvang van jaren, de gedachten van zijn
geliefden leidsman trouw en duidelijk in hem heeft opgenomen.
Herbart heeft, gansch terecht, de opvoedkunde leeren opbouwen op de zielkunde. Toch ligt daar niet zijn hoogste verdienste, want zijn zielkunde is niet betrouwbaar. Ze kent ten
eerste geen onderscheid tusschen zinnelijke en verstandelijke
kennis; maar gansch de inrichting van ons psychisch leven is als
evenbeeld van de atomistische en mecanistische opvatting van
de stofwereld. Ons zielkundig-zijn is, volgens Herbart, een samenhang van voorstellingen,gegroepeerd in voorstellingsmassa's
en - kringen, die onderling in zeker verband staan en waaruit
onze wilsdaden werktuigelijk ontwikkelen. De paedagoog zal
die voorstellingskringen zoodanigerwijze vergrooten en inrichten
dat er een deugdelijk willen uit ontstaat.
Heel anders echter staan we tegenover Herbart, waar er
spraak is van de praktijk der opvoedkunde. Hier moet de meester
nog ingehaald worden : hij is de eerste gebleven. Zijne methode
is getoetst aan een levenslange ondervinding. Onze onderwijzers
der lagere school en vooral onze leeraars van 't middelbaar onder
konden gerust wat meer zijn raad inwinnen. Men vergeet te-wijs
dikwijls dat de school niet als een afgezonderd geheel staan mag
buiten het dagelijksch leven van het kina, maar voortbouwen
moet op en samenhangen met de kennissen en ervaringen die
het opdoet uit het huiselijk verkeer, uit zijn gewone omgeving,
uit zijn spel en zijn omgang met kameraden. Geen vak van het
onderwijs mag afgescheiden worden van het geheel van denkbeelden en nieuwe kennissen, die den leerling moeten vormen
voor het leven dat hem wacht; daar moet eenheid zijn in het geheel der opvoedkunde, door het-in-malkaar-grijpen van al de
leervakken en het samenwerken van onderwijs, regeering en
tucht. Het hoofddoel van de school is deugdelijke menschen te
vormen, mannen met goede daden, en, in dit opzicht, zijn onze
neutrale staatsscholen, met hunnen warboel van tegenstrijdige
tendenzen en voorbeelden, volstrekt te veroordeelen.
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Zoo is dan uit het boek van mijnheer De Raaf veel te leeren,
ook voor iemand die de zielkunde van Herbart niet deelt. En
toch ik had gaarne het boek anders ingericht gezien. De schrijver heeft zijn taak opgevat gelijk de oude commentatoren. Uit
den «Uinriss pedagogischer Vorlesungen » van Herbart heeft
hij honderden citaten gelezen en ze aangevuld met de meest
treffendste zinsneden uit zijn andere werken. De citaten worden
volgens een vaste orde, gerangschikt en doorgaans met eenige
gepaste woorden, elk op zijn beurt, toegelicht. Dat alles kan
met een uiterste zorg gedaan zijn, maar ge blijft toch spleten
zien tusschen die verschillige stukken uit hun verband gelicht en
dat gebrek aan samenhang doet onplezierig aan. 't Ware wellicht
beter geweest had de schrijver — zooals hij trouwens doen zal
in zijn volgende studie's over Herbart — de meester eenvoudig
naverteld, met bizondere inachtneming van wat onzen tegen
tijd meest deugd kan doen.
-wordigen
FRANS VAN CAUWELAERT.
Glenanaar, door Kan. Sheehan.
Het jongst verschenen boek van Kan. Sheehan is, om zoo
te zeggen, een dubbele roman. Het bevat eerst de geschiedenis
van Nodlag, dochter van een Ierschen verrader, dan die van
haar zoon. De eenheid van het boek lijdt wel een weinig hierdoor; te meer dat het tweede deel minder is. Maar het eerste is
zoo fijn, zoo fraai, zoo boeiend! De lotgevallen van Nodlag
zijn wonder frisch en aantrekkelijk verteld. Dat gedeelte mag
tellen onder het schoonste dat ooit uit Sheehan's pen vloeide ;
't mag staan nevens « My new curate » en « Luke Delmege »,
wat juist zoo gemakkelijk niet vas. Als in zijne andere boeken
schildert de schrijver hier ook toestanden, politieke en andere,
uit zijn dierbaar Ierland. De karakters, van zijne helden, stoere
Ierlanders, zijn uitmuntend fijn geschetst ; het gansche volk uitnemend levendig voorgesteld, met zijne deugden en gebreken;
met zijn rotsvast geloof, zijne verknochtheid aan het verdrukte
vaderland; zijn haat voor den verdrukker, en meer nog voor den
verrader; ook zijn blinden woed, zijnen dorst naar wraak, zijn
vervolgen van 's vaders misdaad op het onschuldig kind; zijne
licht opvlammende gramschap en zijne diepe eerlijkheid. Een
vreemd volk, licht geroerd en licht geraakt; als een kind,
onschuldig vroolijk, maar met schielijke uitbarstingen van laaie
woede. Een volk, lang verpletterd en diep ongelukkig, en toch
nog vol ressort, vol hoop en levenslust, zoo gauw de lucht een
weinig opheidert. Een rijk begaafd, aantrekkelijk volk. En dat
straalt uit Kan. Sheehan's boeken. T. D.
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E.H.V.Huys. Bakelandt of de rooversbende van 't Vrijbusch.
West-Vlaamsche legenden. Teekeningen van Mer Bon Gaston
de Vinck, en Jonkvrouw L. de Hem. Vijfde uitgave. Yper,
Callewaert-de VIeulenaere (í9o5). Prijs : 3 fr.
Vie dit dik boek, — het telt 722 bladzijden, — terhand
neemt, en 't ook maar eventjens doorbladert, is dadelijk getroffen door den zeer lagen prijs. Het is flink geïllustreerd: menige
teekening is oprecht verdienstelijk, en alle passen ze volkomen
bij den tekst en bij 't karakter dezer uitgave : een volksuitgave.
We wenschen den uitgever het ruime debiet toe, waarop hij
blijkbaar gerekend heeft. In West-Vlaanderen, het tooneel van
Bakelandts bandietenleven, is er geen aanprijzing noodig: de
natuurlijke toon is zoo goed getroffen, 't belang is zoo dwingend,
dat geen boeken daar onder 't volk op zooveel bijval kunnen
roemen als dit. De eerste uitgave is van r86o : een reeks feuilletons, voor de Gazette van Roeselare. Ziehier de vijfde: weinig
is er veranderd, een paar bladzijden alleen zijn wat omgewerkt
om, b. v. de doopceel van den beruchten roover te kunnen inlasschen. De spelling werd iet of wat gemoderniseerd; aan taal
noch stijl echter werd geraakt. Dit hoefde niet; ja, dit mocht
niet; 't boek was uit één geut, in zijn levenden, klemmenden
winteravond-verteltrant, die den adem doet stokken, in 't herte
jagen, maar ook den zin voor humor bezit, en den hoogen zin
ook van betamelijkheid en van zedelijkheid. Geen historie-werk,
ten andere; eerlijk, van op het titelblad, wordt het ons meegedeeld wat bedoeld werd : « legenden ». En de voorrede,
in de eerste uitgave, lei er nadruk op : « Men peize niet de
levensbeschrijving hier te vinden van eenen moordenaar, neen:
alleenlijk zes legenden geschreven gelijk zij verhaald zijn
geweest door oude menschen uit de streke, of gelijk zij staan in
den akt van beschuldiging. » — En die zelfde voorrede zei ook,
en ze mocht: «in volle gerustheid mag deze boek in de handen
vallen van eenieder. Geen enkel woord staat er in dat de kostbare onnoozelheid kwetsen kan; integendeel hier en daar eene
zedelesse die, zonder het verhaal te schenden, kort en goed om
onthouden is. En of die waarheden, tusschen dieften en moor.
den versmolten, maar deugd en deden aan eenige lezers, het
ware nog troost en alderzoetste belooning. » Jammer dat de
schrijver, verleden jaar gestorven, het verschijnen dezer pracht
niet heeft mogen beleven. P. K.
-uitgave
Modern Handelsduitsch. Handboek voor practijk en studie,
door G. Van Poppel. — Rotterdam, G. Delwel.
Het aantal werken, ten behoeve van het Handelsonderwijs,
xg
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in den laatsten tijd in Noord- Nederland verschenen, is vrij
groot, en meer dan een,onder den hoop, is van belang. Eerw.H.
Van Poppel, wiens boeiende studie over Heine onze lezers zich
herinneren, heeft in de toewijding tot zijn leervak de opwekking
gevonden om dat aantal met nog een te vermeerderen ; en stellig
verdient hij allen lo{ om de degelijke wijze waarop hij zich van
zijn moeilijke taak heeft gekweten. De inzage van de eerste
aflevering (het werk verschijnt in afleveringen van r6 bladzijden, — er zullen er hoogstens 25 zijn, — tegen fl. o,32 5 de
aflevering) neemt allen twijfel weg over het practisch karakter,en
over de vertrouwbaarheid van dit werk. De vele uiteenloopende
beteekenissen waarin een bepaald woord gebruikt kan worden,
zijn door passende voorbeelden duidelijk gemaakt: voorbeelden
die niet werden gefantaseerd, maar, zooals de uitgever er nadruk
op legt: « die voorkwamen in een advertentie, in een dagblad,
in een boek, hier of daar. zoodat het wel een moeitevolle arbeid
was, die zeer veel geduld vorderde, dit idiomatisch Duitsch te
verzamelen, te schikken, en zelfs te zuiveren van gebreken. » —
Hier te lande zal dit werk, — feitelijk een Nederlandsch-Duitsch
woordenboek van de Handelstaal, — uitstekende diensten kunnen bewijzen, nu over de noodige uitbreiding van het Handels
meer en meer open gaan: handelaars en-onderwijsg
handelstudeerenden mogen 't niet ontberen. En het spijt ons
wel dat we ons, met het oog op de plaatsruimte, de voldoening
moeten ontzeggen door een paar aanhalingen den lof te staven
waarmede we deze onderneming begroeten. K. M.
Jos. Lamproye, Rechter bij de Rechtbank van jen aanleg
te Antwerpen, Doctor in de Wijsbegeerte en Letteren. — De
Trusten of ATijverheidsyndicaten. Antwerpen, De Nederlandsche
Boekhandel. In-12° van 42 bladz. Prijs: 25 centiemen. (Katholieke
Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, nr 69.)
Waanneer wij een oogslag werpen op het maatschappelijk
leven betrekkelijk handel en nijverheid, zijn wij getuigen van den
strijd tusschen kapitaal en arbeid. Deze uit zich in politieke
strevingen, werkstakingen en werkliedenopstand. Die strijd is
ontstaan door de hedendaagsche toepassingen der natuurkrachten op de nijverheid, door de speculeerkoorts, den gewapenden
vrede, de samentrekking der kapitalen in de handen van miljonnairs of in den schoot van naamlooze maatschappijen, eindelijk
door de samenschuiving van nijverheden en de mededinging.
Dan de mededinging wordt zoo hevig dat zij de stevigste ondernemingen bedreigt ; om haar te bestrijden slaan de nijverheden
zich samen in trusten en kartels.
Er bestaat hoofdzakelijk verschil tusschen Trust en Kartel.
« Het kartel is een verwerend verbond tusschen voortbrengers,
wijl de Trust een aanvallend verbond dezer in het leven roept
tegenover de verbruikers. »
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De reusachtige uitbreiding der trusten in Amerika is te wijten
aan de beschermwetten, waardoor de uitheemsche mededinging
gestremd wordt; en aan de verstandhouding der trusten met
de vervoermaatschappijen.
Voor wat de inrichting der trusten betreft zijn er verschillende stelsels in voege, maar allen hebben hetzelfde doel: « Volstrekte onafhankelijkheid in een vak, totale meesterschap in dat
vak op de markt.
Verscheidene voorwaarden zijn vereischt tot het welgelukken
van een trust. De gevolgen van den trust komen noodlottig neer op
de voortbrengers, de verbruikers en de werklieden. De voortbrengers
staan machteloos tegenover den trust, 't eenigste dat hun over
blijft is er zich bij aan te sluiten. De verbruikers zijn weerloos
blootgesteld aan de willekeurigheid der trust-alleenheerschappij.
De werklieden kunnen alleen den trust bekampen door onwrikbare en hardnekkige eensgezindheid en samenspanning.
De Kartels, gelijk reeds gezegd is, verschillen teenemaal
met de trusten. Zij beoogen alleen de beperking der voortbrenging en mededinging. Bij hunne invoering kan het individueele
streven vrij blijven.
Evenals voor de trusten zijn er weer verscheidene voor
welgelukken van een kartel.
-wardenvischto
Na al die algemeene begrippen, gedurig doormengd met
statistische opgaven, haalt de schrijver een kort eigenaardig
overzicht aan van de trusten in de Vereenigde-Staten en van de
reusachtige fortuinen.
Ten slotte de vraag : Moeten wij vriend of vijand zijn der
trusten en kartels? Om hierop te antwoord— beschouwt de
schrijver 't vraagstuk onder een drievoudig oogpunt, n. 1.
maatschappij, economie en politiek.
Al wie anderszins de trustqu estie niet bestudeerd heeft zal
met belangstelling en voordeel dit nummer van de HoogeschoolJ. V. H.
uitbreiding lezen.

De Handelscorrespondent. — Het verschijnen van dit
nieuwe maandblad beantwoordt aan een behoefte in NoordNederland, waar in de laatste jaren zooveel werk wordt gemaakt
van hooger handelsonderwijs ; ook in België, waar insgelijks
het nut van degelijk handelsonderwijs meer en meer algemeen
is gaan erkend worden. « Wij stellen ons voor, verklaren de uit
geleidelijk en in bevattelijken vorm alle eischen te-gevrs,
behandelen, die aan een goed handelscorrespondent in de
moderne talen op theoretisch en practisch gebied kunnen worden gesteld. Behalve de vaste rubrieken over taaleigen, spraakkunst en eigenlijke Handelscorrespondentie, zal ons blad een
keurlezing van handelsnieuws en vreemde tijdschriften en
dagbladen van de voorafgaande maand met ophelderende aan
bevatten, terwijl wij verder voornemens zijn, in het-teknig
Nederlandsch gestelde stukken op handelsgebied ter vertaling
te geven en aan de beste antwoorden prijzen toe te kennen.
Inzage van den afgewisselden en degelijker inhoud van dit eerste
nummer is stellig de beste aanbeveling: in alle onderwijs
middelbare als hoogere, waar handel op het leerplan-gestichn,
staat, dient dit flink opgevatte maandschrift ter beschikking
gesteld te worden van leeraars en leerlingen. Ook voor privaat-
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oefening zal het, dunkt ons, wel uitnemend gesticht blijken, ten
behoeve van alwie zich in de handelspraxis in het Fransch,
Duitsch, Engelsch, en par ricochet ook in het Nederlandsch
wenschen te bekwamen. Opstellers zijn de hh. Fr. Madou, G.
v. Poppel, M. A. Pont, J. Veringa ; uitgever is de h. G. Delwel,
Rotterdam; de abonnementsprijs bedraagt voor N. Nederl.
fl. 2,5o per jaargang, voor het Buitenland fl. 3,io bij vooruitbetaling. — Om een enkel voorbeeld van de bewerking aan te halen,
stippen wij uit dit eerste nr aan, dat de vaste rubriek Fransch
brengt : j o een paar handelsbrieven ter vertaling in het Neder
2 0 een reeks opgaven ter vertaling in het Eransch, en-landsch;
het thema van een op te stellen circulaire ; voorts 30 een kolom
tekst, in 't Fransch. over « le Budget des Chemins de fer de
l'Etat », en een opstel, toegelicht door overvloedige flinke aan
dergelijke wijze zijn ook-teknig,ovr«lSmp».O
de Rubrieken Engelsch en Duitsch bezorgd. Deze vaste rubrieken, toevertrouwd aan de hh Fr. Madou (voor 't Fransch),
J. Veringa (voor 't Engelsch), G. Van Poppel (voor het Duitsch)
bevinden zich in bekwame handen.
Practische handleiding ter beoefening van de Spaansche
Taal (método practico para aprender el Espanol) door A. D.
Leeman, 's Gravenhage Gebr. Van Cleef, 19o4.. Ie deel, xix•384.
De lijst der studieboeken, in 't Neerlandsch geschreven,
wordt verrijkt door het zeer belangrijk werk van D. A. Leeman:
methode ter beoefening der Spaansche Taal.
Ik noemde het werk belangrijk; dát is het om eene dubbele
rede: ten eerste, door zijn omvang, daar het eers3e deel, het
eenige tot nog toe verschenen, bij de 400 bl. bevat ; ten tweede,
door zijn zeldzaamheid : immers het boek is in 't Nederlandsch
opgesteld en Spaansche methoden in 't Neerlandsch geschreven
zijn er nietveel ; ten andere het is eene voorwaar goede methode;
en dit is — vooral wat het Spaansch betreft — zeer zeldzaam,
want op Sobrino, 011endorff, Otto-Gaspey-Sauer en andere van
nog al wat af te keuren.
Dat het eene goede methode is, wil ik in eenige woorden
aantoonen.
Het eerste wat mij in 't oog viel — en dit is onder algemeen
pedagogisch oogpunt eene goede noot — is het gebruik der
inductie : de grammatische regel wordt van het voorafgaand
voorbeeld afgeleid, en daarna door menigvuldige toepassingen
opgehelderd.
Iedere les vormt een geheel en bevat: woordenlijst, spraakkundige regel (s), studie van het werkwoord (een of meer tijden)
een of twee oefeningen, en eindelijk eene vertaling van 't
Spaansch in het Neerlandsch en omgekeerd.
In de oefeningen — die dienen om de grammatische regels
leeren toe te passen — wordt de rechtstreeksche leerwijze
gebruikt : verandering van getal in naamwoordep, van geslacht
in adjectieven, van persoon of tijd in werkwoorden, enz.
Ziedaar een kort overzicht van dit verdienstelijk werk.
Men zou enkele bemerkingen er kunnen bijvoegen (I); dit
(x) Zoo bv. bl. 53 waar de leerende de 3 voornaamste tijden van haber op eene
enkele les moet aanleeren, en bl. 56 waar ser en estar te gelijk voorkomen en eene
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wil ik nogtans niet doen, daar ik te zeer tevreden was over het
verschijnen van dit werk, waarvan de studie mij en nog anderen
van het hoogste nut zal zijn.
Van nu af behoeft de Vlaming niet meer zijne toevlucht tot
in het fransch opgestelde methoden te nemen, maar heeft eene
degelijke methode — in 't Neerlandsch geschreven — en die
door hare volledigheid en hare volmaaktheid de andere ver
overtreft. Dr. JAN GESSLER.

Vraagstukken ter oefening in de Algebra, door W. H.
Wisselink. Eerste stukje. 1902. Bij P. Noordhoff. Groningen.
De verzameling van vraagstukken heeft voor doel de eerste
studie der wiskunde zooveel mogelijk te vergemakkelijken.
Daarin heeft de schrijver, ons dunkens, volkomen geslaagd.
Meer dan -,50 oefeningen en vraagstukken zijn verdeeld in
rg paragraafs, en hebben betrekking op de voornaamste deelen
der algebra, van den beginnen tot de vergelijkingen van den
eersten graad met twee onbekenden niet inbegrepen. Wij vinden
dus een eerste paragraaf voor doel hebbende de leerling met het
voorstellen van getallen door letters eigen te maken. De vijf
volgende paragr. zijn geweid aan de vier hoofdbewerkingen op
wiskundige vormen. Oefeningen aangaande den vierkantswortél
ontbreken, wat ons toont dat er van worteltrekking geen spraak
is in het theoretisch boek : « Kern der Algebra », dat bij deze
vraagstukken behoort.
Daarop volgen eene reeks gemengde oefeningen, waar de
vijf hooger aangeduide bewerkingen gezamentlijk toegepast
worden. Praktische wiskundige vraagstukken hebben hier hunne
plaats. Nochtans heeft schrijver ze doen voorafgaan door eene
reeks eenvoudige oefeningen over vergelijkingen met ééne onbekende, om aldus zeker te zijn dat de vraagstukken die volgen
enkel moeilijkheid kunnen opleveren in het vormen der ver
-gelijkn.
Volgen toepassingen op de merkwaardige uitkomsten der
vermenigvuldiging en, der deeling, en op de zoo vaak half gekende
theorie der ontbinding in faktoren, waarvan afhangt het vormen
van den grootsten gemeenen deeler en het kleinste gemeene
veelvoud
In eene nieuwe reeks van vijf paragraafs ontmoet men de
voornaamste moeilijkheden welke voorkomen in de vijf eerste
bewerkingen op breuken. Vergelijkingen van den eersten, ditmaal met breuken, verder praktische vraagstukken over breuken
zijn gevolgd door eene laatste reeks gemengde vraagstukken,
waar al de voorgaande bewerkingen in voorkomen.
De verzameling van oefeningen, zegden wij in den beginne,
schijnt ons zijn doel met zekerheid te bereiken. Inderdaad, wij
merken op dat de schrijver elke reeks begint met zoo eenvoudige
vragen, dat zij voor ieder leerling vatbaar zijn en gemakkelijk op
te lossen; dat hij de volgende oefeningen zoodanig gekozen en
gerangschikt heeft, dat er geene merkelijke moeilijkheid bestaat
bij het overgaan van de eene oefening tot de volgende. Tot het
oefening gegeven wordt. waarvan de zinnen eens met K ser u eens niet e estar n moeten
aangevuld worden. — De schrijver weet nogtans dat het onderscheiden van « ser n en
« eetar . een der grootste moeielijkheden der Spaansche spraakleer is.
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einde toe schijnen ons deze twee grondregels nauwkeurig gevolgd te zijn; en dáárin vinden wij de voornaamste waarde van
de verzameling.
Een groot getal der gestelde vragen bezitten nog deze bijzonderheid, dat zij de meest aangelegen eigenschappen in de
theorie aangeleerd, opnieuw voor oogen brengen, zelfs wanneer
de leerling ze niet meer zou bezitten. Zulks is het geval onder
andere voor de positieve en negatieve getallen, en voor de zoo
voorname grondeigenschappen der vermenigvuldiging en der
deeling. Wijzen wij nog op eenige nummers van paragr. 6,
waar er sprake is niet alleen van vereenvoudiging van vormen,
maar ook van ontbinding van meervoudige vormen in verscheidene twee- drie- of meervoudige andere vormen; iets wat den
leerling dikwijls ontbreekt, en nochtans het vereenvoudigen van
ingewikkelde vormen zoo vaak vergemakkelijkt.
Met reden meenen wij te mogen zeggen dat de « Vraagstuk
oefening in de Algebra », door W. H. Wisselink. tot groot-kentr
nut kunnen strekken in onze middelbare en normale scholen, en
in de vijfde en vierde klassen onzer athenea en collegiën.
V. V.

Kern van de Meetkunde, door W. H. Wisselink. Derde
druk, bij Noordhoff, Groningen, r902.
In dit boekje onderscheiden zich twee deelen. Het eerste
bevat de voornaamste eigenschappen der figuren bestaande uit
rechte lijnen. Daartoe behooren de elf eerste hoofdstukken. Het
tweede deel heeft voor doel de eigenschappen van den cirkel te
bewijzen, en van velerlei figuren ontstaan uit het samenbrengen
van cirkels en rechte lijnen.
In deze manier van rangschikken verschilt dit boek met de
meest, zooniet al de in België in gebruik zijnde boeken van
meetkunde. Daarin wordt de stof betrekkelijk de figuren van
twee afmetingen gewoonlijk in vier deelen voorgedragen, naar
het voorbeeld van Legendre; deelen waarvan het tweede en
liet laatste betrekking hebben op den cirkel en regelmatige veelhoeken. — Deze wijziging in de algemeene doenwijze aanzien
wij als voordeelig, daar men alleen de bepaling van den cirkel
noodig heeft om al de eigenschappen nopens hoeken en veelhoeken te bewijzen welke men gewoonlijk in dit eerste deel der
meetkunde ontmoet.
Buiten dit verschil volgt de schrijver de gewone orde in het
rangschikken: hoeken, driehoeken en veelhoeken; evenredig
lijnen, gelijkvormigheid van driehoeken en veelhoeken,-heidvan
en oppervlakten worden opvolgentlijk bestudeerd. Hoeken in
den cirkel, in — en omgeschreven cirkels, regelmatige veelhoeken, hunnen omtrek, hunne oppervlakte; omtrek en opper
cirkel zijn de voornaamste punten die het tweede-vlaktend
deel van het werk uitmaken.
Wij vinden dus in weinige bladzijden (95 bladz.) de ontwikkeling van al de eigenschappen gewoonlijk uiteengezet in eenen
eersten leergang van platte meetkunde. Als dusdanig mag het
werk aanbevolen worden voor scholen waar de wiskunde in het
Nederlandsch onderwezen wordt. Voorzichtig zou het nochtans
zijn de studie der algebra eenige weken op voorhand te beginnen, opdat de leerlingen geene moeilijkheid zouden vinden in
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de manier zelf van bewijzen door den schrijver aangenomen.
Deze bewijzen op algebraïschen trant aanzien wij als zeer voor
daar zij heel kortbondig zijn en tevens meer zekerheid-delig,
in den geest teweeg brengen ; op deze voorwaarde nochtans dat
den leerling deze manier eigen zij. Daartoe dient de leeraar van
in den beginne te zorgen. De stellingen zijn immer zoo kort bondig en zoo klaar mogelijk. Het bewijs is om zoo te zeggen
den korten inhoud van het bewijs, op algebraische manier voor
Geen woord is er te veel; sommige uitleggingen, voor-gestld.
eenen beginneling onontbeerlijk, ontbreken. Daarom ook mogen
wij zeggen dat het werk van den h. Wisselink dient gebruikt te
worden in scholen, en niet past voor persoonlijk werk van den
leerling, waar uitleggingen van een leeraar zouden ontbreken,
Voegen wij hier nog bij dat vele stellingen op verschillige
manieren kunnen bewezen worden. Telkens vinden wij hier de
eenvoudigste wijze. Eenige eigenschappen van denrechthoekigen
driehoek, onder andere het theorema van Pythagoras en wat er
onmiddelijk uit volgt, worden in vele boeken tweemaal bewezen:
vooreerst rechtstreeks, later bij middel der evenredige driehoeken; het eerste bewijs is hier weggelaten als zijnde volkomen
onnuttig. Een deel nochtans ontbreekt : wij bedoelen uitlegging
nopens het vinden van het getal 7r (pi). De grondige theorie
daarvan heeft schrijver wellicht te ingewikkeld gevonden, en
met rede. Nochtans is het mogelijk kortbondig aan te duiden
hoe het getal 7r berekend is geworden.
De figuren zijn klaar en duidelijk. Om klaar te blijven heeft
schrijver niet geaarzeld sommige lijnen weg te laten. Eenige figuren meer in de laatste bladzijden van het hoekje zouden zelf
voordeelig zijn, juist omdat zij de beredeneering veel vergemakkelij ken.
Een laatste woord. Opgeloste toepassingen komen in dit
werkje niet voor. Dat zou eene leemte zijn, indien zij niet reeds
afzonderlijk verschenen waren ; en in dit geval zal schrijver —
wij hopen het — niet nalaten ze kortelings te doen volgen,
zooals hij het vroeger deed met zijn « Kern der Algebra ».
V. V.
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Biekorf. Hooimaand 19o5. — Koornmaand 19o5.
n ... Zoo gauw zijn ploeg gekeerd was, bleef hij weer bij
zijn eigen dingen, bij 't geen hem alleen eigen en belangend en
't denken weerd was —'t geen zijn gemoed wakker en blij hield,
't geen pinkelde als een straal in zijn fijne oogen, 't geen waarin
en waarvan en waarop hij leefde, 't geen hij voelde als zijn eigen
lijf: de grond onder zijn voeten, de lucht rond zijn hoofd, de
hitte op zijn hals, de ploeg in zijn hand, de koeien, het leizeel,
zijn armen en beenen, — het groote onverdeelbare geheel, —
weer en wind en groeite en vruchten, klaarte en donkerte, hitte
en koude, dat voelde boerken Vandevelde als het zijne. Daarbuiten ging hij niet. Al 't andere, al wat van elders kwam en
ongewoon was of vreemd, miek hem wantrouwig. bang en hij
vreesde het als een kwaad dat hem moest hinderen en de gestadigheid van zijn gemoed zou storen.... » Aldus is het wonder
boerke, waarvan Stijn Streuvels vertelt in Het Duivelstuig. Deze
novelle vult hoofdzakelijk de twee nummers.Boerke Vandevelde,
de kleine, verneukelde egoïest trekt. op aandringen van z'n
vrouw, een gebroken automobiel naar 't naburig station, en is
hierdoor zoo wonder aangedaan, dat hij den volgenden nacht
door schromelijke droomen geplaagd wordt. — Delfien Van
Houte geeft een statig-schoon gedicht : De Steenweg. Waarom
krijgen wij niet meer van Van Houte?
De Vlaamsche Kunstbode, Juni en Juli 19o5.
Een nieuw leven, schets van Jan Boucherv. — Een lang artikel
waarin Alb. Bollansée nagaat vie de vervaardiger mag geweest
zijn van het Engelsch nationaal lied : God save the King. Schrijver besluit ten voordeele van Henry Carey, gestorven in 1743. —
Verslag over de jaarlijksche algemeene vergadering der Maat
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. — Katte -schapijder
schets door Steven Stronk.— Voorts verzen door Leo Van-kwad,
Puyvelde, Jac. Stinissen en M. Van Winkel.
— Augustus.
Begin eener Kempische vertelling, Mie, door Gustaaf Segers.
— Een niet geteekend opstel over den Antwerpschen kunstschilder Hendrik Leys. — Verzen door V. Naveau en Fr. Van
Mechelen.

Ontwaking.

De Oogst-September-aflevering is gewijd aan wijlen Elisée
Reclus en bevat lofartikels door F. Domela Nieuwenhuis en
Jacques Mesnil, verzen van Oscar Sixen, Siska Van Daelen en
een aanspraak door Reclus gehouden in 1882, in den huiskring,
bij 't vrij huwelijk van zijne kinderen.
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Vlaanderen. Julinummer.

De Aanslag van G. Vermeersch. Een arme zwoeger, vol bevende vereering voor 't gezag, voelt onder den drang van allerlei
verkrenkingen en aanhitsingen zijn «latente » wil zich uitwerken
tot stillen hevigen haat tegen den brutalen meester; tot hij eindelijk de kracht voelt dien meester neer te slaan, of liever (want
mannelijk optreden tegen eenen anderen wil, kan hij niet) diens
leven te ondermijnen, te vernietigen door eenen aanslag. Als
psychologische studie is het meesterlijk. Vermeersch kijkt diep
in de ziel van die willoozen, die passief staan tegenover de gebeurtenissen en gansch hun geestesleven in den draai der omstandigheden laten meeslepen. Zulke typen vertoont hij liefst en
daarom ook hangt er zoo'n grauw-grijze lucht van noodlot boven
zijne boeken en novellen. De stijl van Vermeersch mist aan
zwier en volheid; zijne beelden zijn bevracht met zoovel krollekens en franjelusjes dat de groote lijnen verloren loopen. —
Heeft Vermeersch waarlijk gezien, bestatigt dat de kristene leering den wil van den mensch fnuikt, ja breekt? of heeft hij zijne
« type» van revolutionnaire maar willen steken in 't plunje van
den vlaamschen-kristenen werkman? — Het Kind en Requiem
twee gedichten van C. Eeckels. Grootsche beelden, grootsche
taal: maar ik kan het gedacht maar niet afleggen dat de alliteratie dier verzen gewild is. — Schoone Verzen van Ary Delen. —
Vlaanderens' economische ontzwikkelinR, door Lod. De Raet. Met de
Belgische omwenteling begon voor onze Vlaamsche gouwen een
dertig jarig verval van ellende zooals zij sedert lang er geen
meer hadden gekend. Ontwikkeling der groote nijverheid, protectionisme, verwaarloozen der Vlaamsche belangen dragen er
de schuld van. — De Last, kritiek door Aug. Vermeylen : Sedert
lang had ik niets meer gelezen dat zoo gestadig koud was, zoo
onverbiddelijk grijs zonder hoogten of laagten... Vermeersch'
werkwijze lijkt op die van menig ander realist : veel kleine
trekjes worden bijna op hetzelfde plan naast elkaar gesteld, met
nauwkeurige uiteenzetting der overgangen, uitdrukking der
psychologische bijzonderheden, geduldig penseelen van 't uiterl ijk gebeuren. Mijn smaak is nu zoo dat ik van lakonieker kunst
houd.... en zie, toch moet ge het boek doorlezen want er is eene
macht van werkelijkheid in.
Germania. Augustus 19o5.
Nog altijd naar aanleiding van Coremans' Wetsvoorstel,
geeft dit nummer een anonieme studie over de Bezwaren tegen het
Onderwijs door het Fransch in de Vlaamsche Scholen. Uit de Heidelberger Zeitung knipt de Opstelraad een artiekel over « Die Feier
der 75-jahrigen Unabhangigkeit in Belgiën », waarin dit woord:
« Voor kleine staten heeft de onafhankelijkheid, bezonder in
geval van oorlogsverwikkelingen, ook hare schaduwzijden ; ook
kan het hun enkel ten goede komen, zich reeds in vredestijd
door middel van wederzijdsche verbonden bij machtige naburen
te verzekeren. a — Dr. L. Simons geeft het vervolg en slot van
zijne belangrijke studie over Hildebrand's Camera Obscura. —
Trasamund geeft in Aus Deutsch-Osterreich belangrijke beschouwingen over den toestand van het « Deutschtum » in Oostenrijk,
en zijne ongunstige stelling tegenover de Slaven en anders-sprekenden aldaar. « De duitschers van Oostenrijk hebben hun
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ongunstige stelling tegenover Slaven en andere vijanden vooruit
en vooral aan zichzelf te danken, en niet het minst aan hun
eigen oneenigheid. Een aanstoot der tegenstanders vindt zelden
een goed - berekenden weêrstand, veel kracht en geld wordt
verbeuzeld, waar de eenling of kleinere groepeeringen op eigen
voeten eigen wegen gaan. Hier moet geen klaaglied gezongen,
geen vruchtlooze maankreet voor de vereeniging aangeheven
worden: Woorden zullen amper voldoende zijn; alleen een
groote daad kan ons, in partijen verdeeld. aaneensnoeren, weze
het dan ook eene daad vóór of tégen het Deutschtuin ». — Prof.
Vanden Weghe zet zijne studie voort over Het Middelbaar Onderw ijs in Duitschland — Van Th. Wenzelburger drukt men een
artiekel over Schiller in den Niederldnden. — Verzen van Joh.
Groeneboom. — In Neue Niederleïndische Literatur bespreekt
S. B. v. Maarssen de laatste verschijningen van den Neder
waaronder De Last van Vermeersch, waar--landscheRom,
voor hij veel waardeering overheeft.

— September 19o5.
Allereerst een artiekel : Latijnen tegen Germanen door Omer
Wattez. « Laat ons onderwijs Vlaainsch, Nederlandsch, Ger
zijn. Hebben wij in dat onderwijs, om het hart der-mansch
jeugd te vormen, geen Fables de Lafontaine met hunne dikwijls kleinsteedsche, koude, hardvochtige moraal, geleerd in
versjes, afgerond of effen geschoren als heesters en boomen in
't park te Versailles, wij hebben den onvergetelijken schat
onzer sagen, sprookjes, balladen en liederen in de oude en
nieuwe letterkunde der Germaansche landen. » Benevens korte
schetsen over Die Jolitischen Ergebnisse der Rassenforschung en
over Het Duitsche Volkslied van H. S. vinden wij in dit nummer
een belangrijk blad proza van Dr. Ludwig Wilser, over Die

Germanen and die Renaissance in Italien. — Prof. Van den Weghe
voltooit zijne studie over Het Middelbaar Onderwijs in Duitschland.
Hij bestudeert van naderbij de leerplannen van Altona en Frankfurt (Gymnasium en Realgymnasium) en eindelijk het programma
voor Gymnasium en Realgymnasium met vijfjarigen gemeen schappelijken grondslag. — Overigens wordt de aflevering ingenomen door een artiekel van Felix Poppenberg over Die Kunst
auf dein Lande, een gedicht van Uto v. Melzer: Rings Söhne, en
een meêgedeelden brief van Ruckert aan Driiscler.

Jong Dietschiand. 8e jaarg., nr z.
Uit een voorbericht vernemen we dat Jan Seebrechts het
beheer van jong Dietschiand heeft overgenomen. Adv. Lod.
Dosfel blijft bestuurder. Het tijdschrift wordt gedrukt te Brecht
hij L. Braeckmans, en verschijnt zooals vroeger q. keeren's
jaars aan i.5o fr. — Een goed nummer : eene lezenswaarde
studie door E. H. Al. Walgrave : Aesthetiek der Dichtkunst naar
aanleiding van twee artikelr, uit het tijdschrift Vlaanderen: De
grondslagen van het rhythmisch woord door Prof. Dr. Verriest
en De Geschiedenis van het Gedicht door Karel Van de Woestyne.
Dit laatste, zegt de schrijver a getuigt van verbazend veel
belezendheid, doch is op verre na niet gerijpt gelijk het eerste.»
Nog een studie door E. H. Broes over het Praalgraf van paus
Julius II in San Pietro in Vincoli te Rome, door Michelangelo.
— Jan Seebrechts ontleedt Het Voorspel van Wagner's Tannhcïuser.
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Voorts een sprookje door Cesar Mees In 's Heeren huize zullen wik
gaan, en verzen door L. Dosfel, Emiel Vereecken, Stanne
Serneels en Dirk van Elzen.
Volkskunde, 5de en 6de aflev.

Herinneringen en overleefsels uit den heidenschen tijd, samen
een hoofdstuk uit het boek van pater Delehaye Les-vating
légendes hagiograahiques. Het slot « Wij moeten den geleerden
jezuiet geluk wenschen want hij is een der weinigen die niet
schuwt de wetenschappelijke waarheid te zeggen over dingen
die door zooveel brave zielen ten onrechte beschouwd worden
als onaantastbaar Geloof... » — A. De Cock schrijft over de
bedevaart naar St-Lendrik van Neder-Over-Humbeek, tegen
koorts — Vingersprookjes worden door A. De Cock meegedeeld
« achtereen volgens al zijn vingers vattend en rechtzettend (de
moeder van het kind) te beginnen met der duim — weet zij die
met eigenaardige namen aan te duiden of weet hierbij een historietje te vertellen, waarin elke vinger zijne rol te vervullen
heeft. » — G. J. Boekenoogen deelt sprookjes mee : Van het
Roovershol, Van Eldert en Brandert, van den soldaat en den
koning, en een lied, omtrent 5o jaar geleden gezongen vóór de
deur van den verleider van een meisje: de jongens van het dorp
hadden voor het huis van den verleider eene wieg gesleept,
waarin een strooien pop lag, en onder het wiegen zongen zij het
liedje. — Vervolg van A. De Cocks verzamelde Spreekwoorden,

zegswijzen over de vrouwen, de liefde en liet huuelijk.
De Banier, deel 5.
Alfons Jeurissen geeft het begin van eene maaslandsche
doodenvertelling De Witte Vrouw. — Een Volksliedje door J.
Lenaerts. — Vervolg van Dr. J. Gessler's Taalkundige studiën,
schrijver wil de wording van het Nede landsch uiteenzetten.
Hier geeft hij zijne bronnen aan. — Voors Varia.
-

Tijdschrift van het Willems- Fonds. Juli-Augustus rgo5.
C. Van Son schrijft zijn brief Uit Noord- Nederland, waarin
hij het hoofdzakelijk heeft over de Hollandsche kiezingen en
over den gevallen 1st» minister Dr. Kuype: « wien niemand intusschen de eer zal onthouden, een man van groote gaven te zijn. »
Voorts klein kunst- en letternieuws, nieuvs uit de afdeelingen
en de redevoering uitgesproken door dtn Voorzitter van het
Willems- Fonds, M. G.P.Minnaert, bij de begrafenis van M. A.
Van Neste-Vitse, eerevoorzitter der afdeeling Oostende.
Het Katholiek Onderwijs. Aug.-Sept. rgo5.
Vooraan 't verslag van het jubbelfeest van den Z. E. H.
Kan. Amaat Joos, met toespraken en verzen. — Vervolg der
studie over Montaigne's opvoedkunde. — P. Morre schrijft over
het zingen der psalmen. --- Te lezen een artikel van Kan. Amaat
joos over de Bijzonderste voordeelen van de erkende woorden der
moedertaal. « Wie zich bezig houdt met het taalonderwijs van
kinderen en jongelingen, moet dagelijks tot zijn spijt ondervinden dat zij woorden gebruiken waarvan zij de beteekenis
niet kennen zoodat soms in hunne opsteLen heele zinnen onverstaanbaar zijn. Die ongelukkige strekking kan niet beter tegen
worden dan door hun het gebruik der alledaagsche-gewrkt
woorden warm aan te bevelen, hun zelden anders dan levende
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taal te laten hooren en ze er aan gewoon te maken zich bij
iederen te schrijven zin ernstig af te vragen: Hoe zou ik dat
aan vader en moeder zeggen !... — Vervolg van het opstel over

Antialcoolism.
De Vlaamsche Gids. Algemeen tweemaandelijksch tijdschrift, onder redactie van Mr. H. De Hoon. Pol de Mont,
Prof. Paul Fredericq, Dr. A. Ley, Dr. Max Rooses, Mr. Const.
Stoffels, Prof. J. Vercoullie. ie jaargang nr I. Januari - Februari

Igo5.
De voorman Max Rooses opent de liberale letterkundig wetenschappelijke bedrijvigheid van 't nieuwe tijdschrift met
zijn bijdrage Jordaens Calvinist. Op zijn wijze geeft hij iets
actueels naar aanleiding van de Jordaens- tentoonstelling. Hij
schetst de gewetensberoering ten onzent in de 16 0 en 17e eeuw
en haalt van rechts en links alle mogelijke bewijzen dat Jordaens calvinist is geworden, en dat hij het uit overtuiging heeft
gedaan. Een zeer grondige studie, maar nog meer een antikatholiek betoog. — Een Schutsgeest, van Maurits Sabbe, is niet
de beste novelle van den lieven verteller der Brugsche buurten.
Enkel hier en daar een bladzijde reikt aan de kunsthoogte van
zijn Mei van vroomheid, -- Rafael Verhulst doet al zingend een
huppeldans langs de Wegeltjes en zijn woorden huppel-tonen mee.
— Met zijn bekende gave van flinke redeneering bespreekt
J. O. De Vigne het Wetsvoorstel- Coremans. Hij vreest dat het
in de Kamer geen meerderheid zal krijgen. — Dr. Ley geeft wat
goedkoopen raad in de strijd tegen de tering. — Over De Twistappel
van Virginie Loveling zou M. Basse evenveel goed kunnen
zeggen met minder woorden. — 't Artikel Fransche Legerkunde
van Buyens is prul. — Brand geeft een zaakrijk en goed gesteld
verslag over 't nieuws in de buitenlandsche tijdschriften. — Ten
slotte Wetenschappelijke berichten over de nieuwe electrische lampen en
over gist en bier.
— Nr 2, Maart -April igo5.
Paul Fredericq deelt uiterst belangrijke dingen mee over

Thorbecke vóór iS3o; maar wat een saaien professoren stijl! -Een oorlogsnovelle van 187o door Reimond Stijns; last en ook
least van 't geen we in dit genre zagen. — 't Beste van Edmond
van Offel's verzen in dit nummer is over Eendjes. — Met echte
drift voor zijn vak blijtt A. de Cock in de folklore werkzaam :
van hem een bijdrage over Kerstenin; van heidensche zaken, vooral
in verband met Boom- en Bron-vereering in België; zwaar van detailkennis en studie. — Een zeer waardeerend artikel over Waelput
van Flor. van Duyse. — Uit het Bedrijf van den kwade blijkt voor
S. dat Herman Teirlinck zijn mooie kunst langsom nader de
werkelijkheid voert; goede litteratuur ook, maar van wat grover
soort, is voor denzelfden beoordeelaar het boek van Baekelmans
De Doolaar in de Weidsche Stad. — Nog iets over Onderwijs en Opvoeding en over de Werkstakingen in België.
Nr 3, Mei-Juni Igo5.
Vervolg van Paul Fredericq's studie over Thorbecke vóór i83o,
met veel belangrijke inlichtingen over onderwijs en studenten
aan de hoogeschool te Gent,voor r83o.— Anthemoesa,een sprookje
door Pol de Mont. — Julius Sabbe zal een bundel verzen uitgeven : Brugge in woord en beeld. Eenige sonnetten staan hier over-
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gedrukt met een voorwoord van Max Rooses. Wij vreezen dat
die verzen niet te veel tot zijn dichterroem zullen bijdragen. — A.
De Cock geeft het slot van zijne studie Kerstening van heidensche

zaken, vooral in 't verband met Boom- en Bronvereering in België.

Wij meenen het slot van die studie heel en gansch te moeten
overschrijven :
« Door voorgaande bladzijden meen ik dus bewezen te hebben, dat de oude Germaansche boom- en bronvereering, en
vooral de laatste, ten huidige dagen nog innig versmolten is met
de Vlaamsche volksreligie. Doch het heidendom van den onbeschaafden werkman draagt veel verder. Gewoonlijk, ja, gaat hij
's Zondags ter mis, eens per jaar te biecht; hij laat zijne kinderen doopen en opleiden ter eerste communie, doch de godsdienst
laten hem koud en bidden doet hij niet, tenzij een-plechtigdn
of andere bedevaart ter genezing van mensch of dier, het gebed
verplichtend maakt. Aan hemel, hel noch duivel hecht hij geloof
en voor den pastoor en ((zijnen winkel » zoo 't heet, heeft hij
niets dan minachting en spot. Maar zijn twijfel verdwijnt en zijn
spot verstomt, wanneer het heksen en spooken, almen en zeemeerminnen geldt: tooverformulieren en bezweringen, ook bedevaarten met geheimzinnige handelingen verbonden, het offer
van een zwart hoen, van afgebedelde voorwerpen, of van een
hoeveelheid koorn gelijk aan zijn gewicht, het stilzwijgend heen
en weer gaan met 3, 7 of 9 personen, zijn voor hem de krach
zekerste geneesmiddelen; amuletten, een gevonden-tigsen
hoefijzer, een vierklaver, een marentak. een Paaschnagel, het
Gebed van Keizer Karel, bezitten voor hem een mysterieus ver
nachtelijk hondengeblaf, een ravenvlucht, enz. acht hij-mogen;
kwade voorteekens; voor 't getal r3, het reizen op een Vrijdag,
schrikt hij terug. Kristelijke gevoelens zijn hem geheel vreemd;
met vrouw en kinderen twist en krakeelt hij en hij ranselt hen
duchtig af; vloeken en sakkeren, zuipen en dobbelen zijn, in de
vrije uren, zijn gewoon tijdverdrijf; en niet zelden voorwaar
komt het tot vechten en bloedvergieten. Zulk een man is meer
dan een halve heiden; 12 eeuwen kristendom en beschaving
hebben in hem den natuurmensch slechts met een dun laagje
vernis kunnen bedekken. Hoe stond het dan wel met de bekeerde Germanen bij het einde der 8e eeuw? En men zegge
niet dat op het platteland, werklieden van dat slach een zeldzame uitzondering zijn. Te Denderleeuw woonden op 200 ingeschreven schoolknapen, slechts 15o min of meer regelmatig de
school bij ; de 5o anderen kwamen zelden of nooit; welnu, de
helft van dat getal groeit op tot halve heidenen, en in de aanpalende gemeente Liedekerke is de verhouding straatloopers zeker
niet minder. En hoeveel andere dorpen met een talrijke arbeidersbevolking bevinden zich niet in hetzelfde geval? »
Er zijn zulke werklieden in Vlaanderen, jawel, en landbouwers ook, maar spijts het hier bevestigde zijn dat uitzonde
-ringe,
Goddank.
De Groene Linde. Sept. rgo5.
De lezers zullen, na 't inzien van de inhoudstafel, beginnen
met J. D(e) C(ock)'s bladzijden uit de Reistesch, zoo pittig geschreven I De Parade (te Berlijn) en II Studenten. — Omer De Laey
scheef in proza drie portretten : Zeger, of de iniddeleeuwsche Fla-
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mingans. « Bij het noenmaal laat hij zijne soep koud worden, om
te redeneeren over Vlaamsche beginsels en kotert zijne tanden
uit,met den top zijner vork)); Floris, of de Renaissance-Flamingant.
((Het openbaar leven maakt den zonneschijn uit zijner ziel. De
buitenkant der dingen bekommert hem veel meer dan de binnenkant.... Zijne gedichten, gelijk de snede zijner kleedij, bewaren
den smaak der jaren '6o»; Carlos, of de Neo-Flamingant. « Hij
streeft naar omhoog en spreekt, nu en dan, van het moeras
waarin zijn volk verstikt. Volgens den gril der mode draagt hij
Amerikaansche schoenen of een Engelschen waterproef. Zijn
uiterlijk is cosmopolitisch. Doch hij beweert, in zijnen geest,
eigenaardig te blijven. » Ook twee stukjes verzen van De Laey,
Moeselpoizie en een ondeugende raad aan de Academie. — Goede
prozaschetsen : Eenen Avond door C. S., Zot geworden door Raf.
Vermandere, Levenszaad door Cesar Mees, Bart door Leo Rei
Aan 't Water door Julius Storme. — Voorts verzen van-noutse
L. Lambrechts, Felix Rutten en Aran Burfs.
Bijdrage tot de Geschiedenis bijzonder van het aloude Hertogdom Brabant.
Vervolg van Edm. Geudens Plaatsbeschrijving der straten van
Antwerpen en omtrek. L. Philippens deelt Latijnsche en Vlaamsche
statuten mee van het Begijnhof van Sint-Catharina «ten Velde
te Diest. — Pr. De Ridder geeft de naamlijst der koordekens
van St-Germanus' kerk te Thienen. — E. H. Goetschalckx deelt
belangrijke bijzonderheden mee over de geschiedenis van
Stab roek. — Edg. de Marneffe deelt documenten mee betreffende
de abdij de la Ramée.
't Park's Maandschrift, i5 Aug. en i5 Sept. 19o5.
Vervolg van Eenige bladzijden uit de Kerkelijke Geschiedenis van
het Aartsbisdom van Mechelen. — Vervolg van paters J. Van Gorp's
Een brief van E. H. B.
artikel: De Veelvuldige Communie.
Maussen uit Montes-Claros (Brazilie).
—

Durendal, n' 7.
Arnold Goffin geeft een algemeen overzicht over het werk
P'tit Mour, een schetske door G.
van Dante-Gabriel Rossetti
d'Arschot. — E. Fermaud begint een opstel over Le Drame Esjiagnol en bespreekt hier den invloed der Spaansche Inquisitie.
—

— Nr 8, 19o5.
E. H. P. Verhelst ontleedt Tinel's Te Deum. « Elle (1'ceuvre)
ne redoute pas le voisinage du Te Deem en plein chant, parce
qu'elle en est issue. L'hymne ambrosien procède d'une mélodie
très ancienne, du mode dorien, ie mode grec par excellence
réservé à l'expression des sentiments les plus élevés. Le maître
moderne a considéré cette mélodie. non comme un motif à
utiliser, mais comme un germe qu'il fait revivre et s'épanouir
dans la riche matière de fart musical d'aujourd'hui. » — Jozef
Janssens begint een artikel over den Florentijnschen schilder
Fra Angelico « de ce maitre qui fut un Saint... un de ces rares
artistes dont les lacunes et les défauts ne choquent pas et deviennent presque des qualités. » — Franz Ansel bespreekt breedvoerig de werken van Jules Lafargue. ((Si jamais écrivain francais mérita d'être appelé un « apporteur de neuf », eest bien ce
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pauvre et genial Lafargue... » — Firmin Van den Bosch schrijft
zeer gunstig over den gekenden criticus Eugène Gilbert. —
Verzen van Marie Daguet, Gabriel Nigond en Fagus en een
brief uit Parijs door Henri Mazel. Hieruit « Il est tout à fait
certain aujourd'hui que chaque peuple indépendant gardera
jalousement sa langue ; quelque avantage qu'aurait le Hongrois
à parler Allemand, it parlera Hongrois... Je ne vois pas qu'il
faille se réjouir de ce que le (rangais l'emporte sur le provengal
en Provence ou sur le breton en Bretagne, etje tiens qu'il serait
très fácheux qu'il supplantat le flamand dans les Flandres. Tout
ce qu'on pourrait légitimement souhaiter, ce serait qu'il redevint,
comme au xvme siècle, une langue commune entre les gens
instruits de tous les pays. » Dit alles ter gelegenheid van het
» Congres pour l'extension et la culture de la langue francaise » te Luik.
De Gids. September rgo5.
Vooraf het eerste deel van eene nieuwe novelle van
Virginie Loveling Erfelijk Belast. — Doods-verzen door Helene
Lapidoth-Swarth. — Een opstel van G. A. van den Bergh
van Eyringa Van Hebreeuwsche tot Alexandrijnsche wijsheid. — De
Encadreering van de landweer in verband «zet het reservekader door
W. E. van Dam van Isselt. — Een belangrijk artikel van A. G.
Van Hamel over de Middeleeuwsche Tristan-romans. Vooraf wordt
uiteengezet hoe Richard Wagner de oude sage van Tristan en
Isolde bewerkt, daarna gaat het over de middeleeuwsche bewerkingen van Le Kièvre, van Béroul of van Thomas en over den
Cligès van Chretien de Troyes. — In zijn Dramatisch overzicht
schrijft J. N. van Hall over de Nederlandsche tooneelschool die
hij verdedigt tegenover dezen die meenen dat ze niet heeft beantwoord aan de verwachtingen « Het Hollandsch tooneel, als geheel, staat op een veel hooger peil dan voor veertig, vijftig jaar
en het is zaak het op dat peil te houden.
» Daartoe strekt ook het onderwijs op de tooneelschool.
Wat wij dus van die school hebben te verwachten is, dat zij er
met ernst voor zorge, aan hare leerlingen die elementaire kennis en dat elementaire kunnen (spreken, voordragen, zich bewegen) bij te brengen, waar zij op het groote tooneel niet buiten
kunnen. » — J. Limburg schrijft over de Regeeringswisseling in
Nederland. Hij verwacht veel van 't Nieuw ministerie. We
zullen het afwachten.
De Katholieke Gids. Augustus rgo5.
Vervolg van het opstel Madonnagraphie in de Middeleeuwen.
Hier gaat over de Vlaamsche schilders : de Van Eyck's,
Rogier van der Weyden, Hans Memling, Quinten Matsijs en
hunne wijze de Moeder Gods voor te stellen. — Als gevolg op
de vroeger verschenen vertelling Walter Claus, begint A.
Op de Laak een roman De Zoon van Walter Claus. — In Sint
Franciscuskleed, gedicht dat E. H- P. J. Van de Goor opdraagt
aan de Zusters Franciscanessen van Echt. in Limburg.
Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis. Afl. 4, r9o5.

Goede punten uit de Collatiën van Claus van Euskerken, (naar hs.
nr 686 der Provinciale Bibliotheek van Friesland) medegedeeld
door D. A. Brinkerink. — Abdias Widmarius, predikant te
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Uitgeest, en het Kerkelijke leven eener gereformeerde gemeente
in de xvne eeuw, door F. S. Knipscheer. — Ten slotte een uitgebreid overzicht van schriften betreffende de Nederlandsche
kerkgeschiedenis, verschenen in de jaren Igo4-i9o5.
.

Noord en Zuid. Juli en Augustus 19o5.
Een uitgebreid artikel van E. Rypma over Potgieter als
criticus « Potgieter is de leider van de geheele litteraire beweging gedurende het midden der lye eeuw. Door zijn krachtig
ingrijpen is het gelukt een einde te maken aan de heerschappij
der dichtgenootschaps- poëten... Het sombere, ongemotiveerde
en grillige in de Romantiek keurde hij af, en door zijn waarschuwende stem werden de dichters ook in dit opzicht op het rechte
spoor gebracht, vandaar dat deze richting in ons land nooit heeft
kunnen domineeren. » — H. P. J. van Alfen schrijft over het
ontstaan van het woord « wel te rusten.» — Bloemlezing uit het
Woordenboek der Nederlandsche taal. — Taco de Beer schrijft
over de waarde van nieuwe woorden. Hij begint met de opmerking
« dat bij velen het invoeren van nieuwe woorden eenvoudig
aanstellerij is, of een middel van reclame. Of die woorden goed
zijn dat is, of ze werkelijk beter dan andere de beteekenis weergeven, die de schr. wil uitdrukken, dat blijkt soms eerst na vele
jaren nl. als algemeen is opgemerkt, dat inderdaad « in eene
behoefte is voorzien, dan wordt dat woord in de algemeene
taal opgenomen, » Menig voorbeeld wordt aangehaald van
woorden « waarvan we ons nauwelijks kunnen inbeelden dat er
een tijd was dat ze niet bestonden », zou, b. v. godgeleerd, taal
jaargang, omgeving, handelsverkeer, smaakvol, voor--kundig,
liefde, enz. nog in 1847 door eene commissie veroordeeld als in
strijd met den aard der taal. — Hoe moet men schrijven :
Keizersgracht of Keizergracht, Koningsstraat of Koningstraat,
Vondelspark of Vondelpark ! Antwoord hier : Vondelpark,
Koningstraat, zooals in het Fransch, rue Carnot, boulevard
Haussman. Maar anders is toch ook niet mis.
De Hollandsche Revue. 25 Aug. 19o5.
Wereldgeschiedenis : een overzicht van den algemeenen poli
toestand in Europa, volgens een hoofdartikel uit den-tiekn
Figaro. Wat tot den oorlog tusschen Rusland en Japan leidde.
volgens Ignotus. — Belangrijke onderwerj5en een pleidooi ten
voordeele van Coëdukatie, gezamentlijk onderwijs voor jongens
en meisjes gegeven tot op den leeftijd dat men als volwassen en
bekwaam de maatschappij intreedt; hoe het Zionisme onder de
Joden geestverwarrend gewerkt heeft; huid en kleeding, welke
onderkleeding men moet dragen. « Waarom kunnen dames ook
geen lange mouwen aan de hemden, die tot den hals gesloten
zijn, maken en daarover dan een japon aantrekken ?» — Karakterschets : Jac. C. Groenewegen, den bloemenkweeker. De kweeking wordt beschreven. — Als Boek van de maand De Rijkswerkinrichtingen « Veenhuizen « in haar oorsprong en wettelijke
organisatie door J. A. Bientjes en Dr. H. R. Offerhaus.
:

:

Op de Hoogte, Aug. en Sept. 19o5.
De twee nummers zijn even als de voorgaande rijk gelllustreerd, o. a. het nieuwe Hollandsch Ministerie en de nieuwe
gekozen leden der Tweede Kamer Staten Generaal. Als tekst:
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Nieuws over de maand die heenging, over de luchtballons en
vliegmachine. — Is. Querido schrijft 3-4 bladzijden over den
schilder Van Gogh « Voor mij is van Gogh een der — neen de
grootste scheppingsvoeler en kunstenaar van dezen nieuwen tijd
onder de schilders. » — Vervolg van Suze la Chapelle Roobol's
roman Het Japansche kuis. — W. Kromhout Czm. schrijft over
eenige fragmenten der vroeg-renaisance te Amsterdam. — Voorts
kleine schetskes, wetenswaardigheden en de gewone overzichten van tooneelspelen, tijdschriften, boeken, enz. — Over Hard
Labeur van Reimond Styn schrijft Lector : «Graag erkennend,
dat er talent zit in enkele brokken van dit boek, dunkt 't ons als
geheel mislukt. »
Van Onzen Tijd, Augustus-September.
Marie Koenen weet ons weerom te boeien met hare droeve
historie van den armen pastor Daniel Cristof en zijn vervallen,
wegbrokkelenden toren, van het Lievevrouwtje, wonderschoon
op haar troon van goud onder den gouden baldekijn, van den
boozen Querijn en zijn zoontje Dolf, en de oude Anna Gabriels,
die uitteert als een dorrende rozestok ! .... De zielsontleding gaat
diep. — Ant. Averzamp polemiseerd over Moderne Muziek. —
Mej. Viola bespreekt Kap. Binnewiertz' Letterkundige Opstellen
en looft «zijn instinctieve en eenvoudige gevoeligheid van ziel,
zijn licht-bewogene binnenleven; dit zal hem telkens weer van
die dingen doen zeggen, die, levend van teerheid en bloeiend
van gevoel, neervallen met een klank van heldere menschelijkheid in de doodsche oorden onzer levens-vervreemde litteratuur,
er onrust wekkend met iederen zachten slag. » Van Coremans'
Nederlandsche Letterkunde in België sedert r83o weet Maria Viola
geen goed te zeggen. « Een vaderlandsliefde met of zonder
dweepzucht, maar met wat meer distinctiezin voor wat dat vaderland edelst heeft: zijn letterkunde, ware aan de waardeering
van litterair België in den vreemde zeker ten goede gekomen.»
Das Litterarische Echo. 15 Juni 19o5

Was ist, kan», soil die Deutsche Schiller-Stiftung? Op die vraag
antwoordt Hans Hoffmann, en zijn antwoord wil weerlegging
zijn van 't geen er tegen de Schiller-stiftung in 't vorig nummer
in 't midden werd gebracht. — Giovanni Pascoli is een geboren
dichter, door sterke studie der Ouden gezuiverd en geadeld; zijn
vorm heeft hij afgeleerd, maar wat er in dien vorm is neergelegd
geeft echte natuurpoëzie : zoo leert ons Helen Zimmern. — In
Roinantica schrijft Schulz over de kunstbeschouwingen der Duit
18e eeuw, meer in 't bijzonder over Tieck, Novalis en-sche
Brentano. — Onder de zes nieuwe Reformations-Draonen geeft
Gustav Zieler de voorkeur aan Die Nachtigall von Wittenberg van
August Strindberg. — Echo der Zeitungen; Echo der Zeitschriften,
waaruit Schönbach geen dikke vriend blijkt met Hansjakob. —
De Echo des Auslandes (Engelsche, Amerikaansche, NoorweegPoolsche brieven', weerklinkt vooral van Schiller's naam. —
Echo der Bühnen en korte boekbeoordeelingen.
— In Juli Igo5.

Aus dein Engeren stelt ons ditmaal voor de schrijvers en
dichters uit Hamburg : deze mogen goede kennissen blijven
Gustav Falke, de begaafde leerling van Liliencron, Charlotte
zo
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Niece, romanschrijfster, Adalbert Meinhardt, die boeiend van
oude fannieliën te vertellen weet, Otto Ernst, een krachtig lyrisch
talent, dat zichzelf schijnt geweld aan te doen om drama's te leveretr, Mevrouw Ilse Frapan-Akunian, een virago, die vlijtig
roman's fabrikeert, gloeiend rood van socialism; de tooneelschrijVers Stavenhagen en Gimmerthal; en eindelijk wel de
beste van allen : Richard Dehmel, met zijn groot gedicht Zwei
Mensthen. — Torredani in Ein ósterreichiches Soldatenstock beweert
dat Benedek, het drama van von Jeldegg,een vaderlandsche daad,
maar geen tooneelwerk is. Zij bewijzen voor 't laatste zeggen
niet veel. — Gillhoff legt een rouwkrans neer op Reuter's graf
in den vorm van een overzicht der laatste uitgaven van den Platduitschen meester. — In Aus dens Leben der deutschen Sprache deelt
Eugen Holzner mee wat men met behulp van een drietal laatst
verschenen vakwerken, in de hedendaagsche volkstaal terugvinden kan van oude Duitsche zeden en gebruiken.— Adalbert Meinhardt levert in Der Bouder des verlorenen So/mes een echt humoristische brok; daarmee wil 'k niet zeggen dat zijn humor niet
beter aan een ander onderwerp was besteed. — Echo uit dag
tijdschriften. Een brief uit Frankrijk, uit Italië (o. a.-bladen
over Grazia Deledda's nieuw roman : Nostalgie), uit Rusland, uit
Amerika, uit Georgië. — Boekbeoordeelingen.
15en Juli 19o5.
Karl Hoffmann wijdt een zeer ernstig artikel aan die Dramatische Stimmung en vat wat er in wijsbegeerte te vatten is : van
zoo'n etherische kunstverschijnsel als de stemming, vroeger was
de stemming bij de groote dramadichters nagenoeg onbewust, nu
wordt ze met Ibsen en Maeterlinck een pogen, een streven, een
tour de force. 't Eerste was 't beste. — In Neues am der Westschweiz,
vraagt Platzhoff-Lejeune onze aandacht voor vier franschschrijvende zwitsersche dichters : den jongen graaf G. de
Reynold, den ouden Virgile Rossel, en de dames Marie Dutoit
en André Gladès. - Frans Diederich en W. Fred geven elk een
overzicht van Nordische Bucher. De drie beste zijn : Groszvater,
een roman van Jonas Lie. 't gedicht Hans Alienus van von
Heidenstam, en de novellenbundel: Wald n, See, van Gustaf of
Geijerstam. — Fritz Telmann weet goed en kwaad over de
laatste Historische u. biblische Dromen : von der Heydt met zijn
,7ehanne Arc, komt er best van af. — Estelle du Bois-Reymond
beveelt eenige interessante Tagebücher ter lezing. — Een zeer
karakterische novelle van Richard Nordmann Echo der Zei
— Een Engelsche brief, een Zweedsche-tunge.Zischrf
(Fast Mark 't schoone boek van Gustaf Ullmann) en een Hongaarsche. Korte boekbeoordeelingen.
—

Oogst 1905.
Herbert Eulenberg klaagt putten in de aarde over het
theaterverval, Geschiiftstheater uud Theatergeschaft : Een artikel dat
wij, Vlamingen die een blik rondom ons slaan uitmuntend begrijpen. In Neue Amerikanische Bellefristik brengt A. von Ende zijn
hulde aan Elizabeth Robins, de schrijfster van The Magnetic
North, the Dark Lantern en the Open Question; ook Robert Grant
vergeet hij niet, den satirischen schrijver van Unleavened Bread.
-- Karl Strecker laat een Akt, drukken : Vater Rickmann; 't
— Ien
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kon even goed ongedrukt blijven. — Welverdiende lof vanwege
Ilsa Frapan-Akunian aan den prachtigen Vogeesen-roman
Daniel munt van Hermann Stegemanns. — Gustav Landauer
beveelt aan 't publiek twee levensbeschrijvingen van Paracelsus,
en twee her- uitgaven van zijn werken. — Een woord van Paul
Seliger over de jongste Herder Schriften. — Echo der Zeitungen en
der Zeitschriften, en des Auslandes(Engeland, West, Zwitserland,
Italië, Holland, Noorwegen). — Echo der Buhnen, en korte boek
Onder de Notizen een document : De Latijnsche-besprking.
voorstellingsrede van Dr. Farnell ter bevordering van Gerhart
Hauptmann tot doctor h. c. van de Oxforter-hoogeschool.
j 5en Oogst, zgo5.
In der Litievat and der Kunstler heeft Richard Schankal eens
heel diep en heel geestig willen zijn, op kosten van den Litterat,
en ten gunste van den Kunstler, maar 't is bij den goeden wil
gebleven. -- Uit het dagboek van August Kestner wordt geknipt
Bei Goethe auf der Gerbermukle, over Goethe's karakter en uiterlijk;
die daarover al iets wisten, zullen 't nu nog beter weten. —
Wilhelm Holzamer, in Bucher von Toten deelt zijn meening mee
over Wolkenschatten and Háhenglanz and Gedichte aus dent Nachlasz
von Gottfried Schwab, en ook over Dichtungen von Karl Freiherrn
von Fircks. Von Fircks heeft zeer eigenaardige verzen: de aanhalingen bewijzen 't. — Altijd maar aan over Schiller- Schriften ;
ditmaal van Karl Berger. Neues von Strindberg, namelijk zijn
laatste drie in 't Duitsch vertaalde werken : Over die werken
zelf zegt Otto Stoezl weinig; meer over de levensphilosophie
van den grooten dichter : zijn anti- sociale neigingen, die hem
tot afzondering drijven en tot dichten en droomen over een
betere menschheid. — In de verzameling Amelang zijn verschenen de eerste afleveringen van een Indische en een
Japaansche literatuur-geschiedenis. De Indische bewerkt Winternisz en de Japaansche, Florenz. Over de eerste weet Otto
Hauser niet veel goeds, de tweede vindt hij uitmuntend. — Echo
der Zeitungen en der Zeitschriften. Een Engelsche, een Russische,
een Amerikaansche een Belgische en een Kroaatsche brief.
—

— i September rgo5.
Kurt Breysig bewijst — en hij heeft het niet lastig — dat
Kulturgeschichte een zeer moeilijk ding is. Een man als Georg
Steinhausen, primus inter pares, heeft een Duitsche beschavingsgeschiedenis willen schrijven en is enkel ten deele geslaagd
nog zijn de zielsgeheimen der eeuwen lang niet ontsluierd. —
Op een zeer galante wijze stelt ons Spiridion Wukadinovic voor
de Deensche schrijfster Ingeborg Maria Sick. We hooren den
hoogsten lof over haar novellenbundel int Verborgener en hare
romans Der Hochlandsbfarrer en Die heilige Ehe. — Aus der
Theaterpraxis brengt korte berichten van Alexander von Weilen over dertien nieuwe boeken theater-kritiek. - Nu staat het
vast bij ons, nog vaster dan vroeger: in Duitschland schrijft men
veel meer en veel beter over tooneel, dan voor het tooneel. Een
treurige zegepraal te meer, bij dit volk, van de geleerdheid op
de kunst. — Kosthm- Dramen door Albert Krapp is niet van aard
om de meening van daar straks te wijzigen. — Echo der Zeilungen.
— Echo der Zeitschriften. In den Franschen brief iets over de
Académie Francazse in een toon die onheilspellend verbroedert
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met dien, waarin we zoo dikwijls hier over de onze iets hooren:
cfr. veel artikels in onze tijdschriften en ook die siège-percé
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie door Om. K. De Laev
in Groene Linde nr 5• — Een Noorweegsche brief en een Italiaan
zijn humoristisch-sche,diLugCapnolkweschtm
boek Conscienze. Nog een Zweedsche brief ook. — Echo der
Bühnen en korte boekbesprekingen.
Varden. Mei 19o5.
I Vervolg van W. Schmitz's belangwekkende en goed gedocumenteerde studie over Danske Jomfruklostre efter Reformationen.
— II. Talismannen I vertelling van Paul Bourget. — III. Litteratur : Niels Hansen bespreekt eene in Rome verschenen zeer
getrouwe vertaling van een vijftigtal fabelen van Lafontaine in
het Latijn, door den Redemptorist Francisco Xaverio Reuss; R.
Jahn Nielsen beoordeelt gunstig een dichtbundel van den jongen
dichter L. C. Nielsen en Oscar Andersen handelt over Carl E.
Dangaard's roman Kultur.
— Junirgo5.
Portret met kort levensbericht van Mgr. Bonomelli, door
Henry Gamel. — I. Slot van W. Schmitz's studie over Danske
Jomfruklostre. — II. Den gode Ridder, ballade van Verlaine door
Johannes Jorgensen. — III. Adshillelse inellein Stat og Kirke, door
G. Bonomelli, ie deel. Eene grondige studie over het gezag, zijn
ontstaan en zijne verschillende vormen, onder wereldlijk en
geestelijk oogpunt.— IV. Trappist-Vagabonder, naar het Fransch
van J. K. Huysmans.
— Juli, 1905.
I. J. Svensson. Fra Island. I. Kleine vertellingen en schetsen uit Ysland, herinneringen uit de jeugd van den schrijver.
Hoogst eigenaardige en belangwekkende lectuur. — II. Slot van
Talismannen van Paul Bourget. — III. Sptsde born vicern (Bescherming van pasgeboren kinderen) voordracht gehouden op de StHans bijeenkomst te Odder, door Sven Aage Rasmussen, voordracht vol nuttige raadgevingen voor ouders.
— Augusti, 19o5.
I. Vadstena kloster door H. Grönkvist, eene korte beschrijving
(in het Zweedsch) van de sierlijke stad aan het VRtternmeer, met
indrukwekkende vasaburcht en aan herinneringen zoo rijke
kloosterkerk, behoord hebbend bij het klooster, beroemd gemaakt door de H. Birgitta, de groote zieneres van het Noorden.
Verder verhaalt hij de geschiedenis der opkomst van dit klooster, gesticht door de H. Birgitta en van zijn ondergang tengevolge der hervorming. — II. Eventyret oin Lillerosenblad, legende
naar Clemens Brentano, vertaald door R. Jahn Nielsen. — III.
Vervolg van Bonomelli's, artikel over Adshillelse inellem Stat og
Kirke. — IV. Litteratur. — Breedvoerige bespreking door P.
Werhalm van L. Moltesen: Acta Ponticum Danica ie deel, ver
-schen
te Kopenhagen.

444
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Antwerpen, iz September 19o5.
Waarde Redactie.
Het laatste nummer van Dietsche Warande en Belfort bevat,
onder de rubriek Boekennieuws, een opstelletje, dat mij erg heeft bevreemd; het is de veroordeeling van mijn pas verschenen Gedichten.
Mijn gestrenge rechter verschuilt zich, onder de initialen J.
E. — Ik heb indertijd ook boeken gerecenseerd; maar nooit heb
ik stelselmatig alles afgebroken, of opgehemeld, wat mij van
vijand of vriend onder het oog viel ; en voluit schreef ik altijd
mijn naam • 'k Zie gaarne maskers, — liever toch ... gezichten.
Ik heb de eer niet den heer J. E. te kennen; maar hij schijnt
me tot het gilde der ,jongeren te behooren. Hij is immers wars
van technisch-onhandige zinnen, romantisch-huilerig ereeken en boin-

bastisch gebazel.
De heer J. E. wordt haast boos op mij. La colère est une
inauvaise conseillère; daaraan is het zeker te wijten, dat zijn taal
zoo onvriendelik is, dat hij mijn Gedichten een dom boeksken
noemt, en het, zonder veel omslag, tot den brandstapel doemt.
Zijn uitspraak is echter geen evangelie; en de niet bevooroordeelde lezers van Dietsche Warande en Beiorl mogen wel weten, dat er elders een heel andere meening over mijn Gedichten
werd uitgebracht. Van de vele tot nu toe verschenen recencies,
die alle van de warmste belangstelling in mijn uitgave getuigen,
wil ik er slechts een zestal laten volgen. Het zijn, wel is waar,
beschouwingen van ouderen; maar het woord van die menschen
heeft ook zijn waarde. meen ik.

Jacob Stinissen — Gedichten — Antwerpen - Lod. Opdebeek —
Prijs 2_frank.
a) Een net boekje, ook naar den inhoud. Poging om het
Vlaamsche landschap aan rhytmus en rijm te kluisteren. Nu
eens als een akwarel, dan eens als een ets, dan als een grisaille
glijden de badplaatsen van het Noordzeestrand, de doode steden
van West- en Zeeuwsch Vlaanderen, de oevers der Benedenschelde, de eenzame Kempische dorpjes voor ons geestesoog.
Helena Swarth en Jacques Perck leverden werk in dien aard.
Gedachten in dichtvorm, teekening en schilderij, klank en wijs
vleugelslag der lyriek en zucht tot doceeren. Aan 't-begrt,
slot enkele gelegenheidsgedichten, waarvoor de groote gelegenheidsdichter Vondel zich niet zou geschaamd hebben.

Ons Woord)
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b) Le livre n'est pas gros de contenu, mais riche de quel
-quesvraipl.Stnouse dcriptfaon
aimable ; et comme, it ne prend pour objet de son inspiration
que d'aimables choses — les villes et les villages des Flandres,
les bords des rivières flamandes, la plage, les joies familiales,
la Campine surtout — it règne dans ses Gedachten une atmosphère
de contentement tranquille et d'apaisement tendre ; atmosphère,
jamais agitée par les heurts imprévus que certains jeunes impriment à la langue flamande, d'ordinaire si chantante et si
cadencée. (La Métropole).
C) En un langage d'u-ie charmante et poétique simplicité,
Jacob Stinissen chante les beautés de la nature bénie de Dieu
et les douces émotions du cceur. Son oeuvre prouve que 1'on
peut émouvoir les cceurs, sans avoir besoin pour cela des poncifs
littéraires. (La Presse).

d) M. Jacob Stinissen, qui se délasse volontiers des graves
travaux de l'enseignement, en tirant de la lyre flamande quel
-quesondicrtèux,vendpblir t
volume, sous le titre Gedichten, les inspirations écloses an cours
de ses déambulations par la plaine flamande et la lande campinoise. Nous ne savons comment les critiques Néerlandais plus
ou moires autorisés jugeront ces morceaux sans prétention, mais
nous n'hésitons pas à dire que beaucoup d'entre eux nous ont
charmé par leur fraicheur, par leur colons simple et vrai, par la
sincérité de leur accent. Ce sont pour la plupart des esquisses
de paysage, des coins de nature évoqués en quelques vers;
parfois des peintures plus larges, par la portée du sujet, mais
toujours enfermées dans un cadre de petite dimension.
M. Stinissen a particulièrement réussi dans ses évocations
du décor campinois. Il n'y a point là le nouveau frisson que d'aucuns demandent à l'ceuvre d'art ; mais, ce qui vaut peut-être
autant, it y a une érnotion contogieuse et suggestive. (Le Maths).

e) Goede, gezonde, edele en schoone poëzie: ziedaar wat, in een
klein boekje, een der oudste en trouwste medewerkers van De
Kunstbode aan de minnaars der Vlaamsche Letteren biedt.
In schoone, vloeiende taal, vertolkt de dichter de gevoelens,
welke,of het zicht van het Vlaamsche landschap, of 't herdenken
van Vlaanderen's grootheid, of het vriendelijk dorp in de heide,
of heuchelijke omstandigheden uit zijn eigen familieleven bij
hem opwekken.
Niets gezocht is er in die verzen. Ze zijn indrukken van het
oogenblik, in alle eenvoudigheid des harten waarheidsvol weergegeven. Er is hier meer dan enkel klank van woorden; die
verzen sprekende taal van een bewonderaar der schoone natuur;
van een man, die voelt wat het is Vlaming te zijn; van een
mensch, wien het wel en wee zijner medemenschen niet onverschillig is ; van een man, die in den strijd des levens, het geloof
in een hooger ideaal niet heeft verloren.
Zachtjes vloeit doorgaans, doch waar het noodig is, klinkt
krachtig ook zijn taal, die steeds eenvoudig blijft, doch lief is
opgesmukt, en somtijds pronkt met een min of meer vergeten
woord uit de oude Dietsche tale.
Zulke poëzie doet deugd aan het harte, en is ons volk, wat
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anders van nut, dan de onverstaanbare rimram, die de zoogezegde modernen tegenwoordig opdisschen.
Aan den dichter en tevens aan den uitgever onze oprechtste
gelukwenschen. De Vlaannsche Kunstbodel.
Hier staak ik, voor 't oogenblik, de aanhalingen uit de
vleiende pleitredenen mijner advocaten of willen we nog een
laatste te woord staan ?
« Aan de zachte hand van den dichter, hebben wij ons laten
medevoeren naar de zonnige hoekjes van onze Vlaamsche zeekust, naar de eigenaardigste steden en vlekken van West- en
Zeeuwsch-Vlaanderen, naar de vettige sliboevers der Benedenschelde, naar de dorre zandwoestijnen en de groene oasen der
Kempen, en telkens werden wij aangenaam getroffen door den
vollen klank en het rijke gehalte van zijn woord. Naar hem luisterend, leerden wij beseffen, dat de poëtische arbeid niet noodzakelijk voor minderwaardig moet gelden, al is hij ook niet
uitsluitend op oorgestreel berekend, en geeft hij, gedachten naast
muzikaal getokkel. » (J. Van de Venue).
De Heer J. E. is fel gebeten op mijn sonnetten, die hij, naar
Ten Kate, minachtend gebulte juffrouwen noemt, in een stalen
keurslijfje geprangd. Ik gevoel niet minder eerbied voor de jammerlik-gebochelde meid, dan voor de freule slank van lijf en
leden ; wel te verstaan, wanneer ze beiden even eerzaam en
vriendelik zijn. Of, ziet er het volgende stukje dan toch zoo erg
misselik uit? Ik durf haast gelooven, dat sommigen zich hier het
gunstig oordeel van Boileau zullen herinneren, en instemmen
met den schrijver van L'Art poétique :
HET KERKHOF TE KNOCKE A/ZEE
Op 't eenzaam, stille doodenland,
Waar, tusschen gras en bloeiend hout,
De zwarte kruisjes zijn geplant,
Verheft zich 't kerksken eeuwen oud.
De toren in Romaanschen trant,
Getemperd door de jaren, schouwt
Verruklik uit op duin en strand,
Die glinstren in het lentegoud.
En tegen 't godshuis, aan den voet
Van 't kruis, waarop de Heiland bloedt,
Gedijt het veil tot een festoen.
Het rankt omhoog als naar een troon;
En vlecht Hein, op zijn doornenkroon,
Een zegekrans van eeuwig groen.
Verder dient aangestipt, dat de heer J. E. de waarheid te
kort doet, wanneer hij zegt, dat in mijn bundeltje de sonnetten
g8 bladzijden beslaan. Die plaats is ingenomen door slechts 2 '
klinkdichten, en door 23 stukken, die tot andere dichtsoorten
behooren. Zulks getuigen, onder andere, de verzen, die ik ten
slotte laat volgen :
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Van op de kruin, de hoogste van de duinen,
Blijft uren lang mijn oog gericht;
Nu op de zee, dan op de groene tuinen,
Tot in het blauwend vergezicht.
Het wilde duin weergalmt van blij geschater;
Het veld zijn zomerpracht ontvouwt;
De zonne wiegt haar glanzend beeld in 't water,
En maalt een zee van tintlend goud.
En wijl ik schouw zoo ver mijn oogen dragen,
Al over land, en over zee,
Rijst Vlaandren op, uit lang vervlogen dagen,
Met al zijn heil en al zijn wee.
Ik zie de schepen gaan, de schepen komen,
Met vlag en wimpel vrij en blij
Maar wat de zee eens gaf heeft zij genomen;
De schepen trekken thans voorbij.
Verzand is 't Zwin; de golven zijn geweken;
En waar vertier en leven was,
Ruischt nu het gelpe riet, in moer en kreken,
Of woekert, op de markt, het gras.
Ter verte, als in den avonddoom verloren,
Verheft zich, in liet blauw verschiet,
De Breidelstad met haren reuzentoren,
Die op den Oceaan nog ziet.
Die eens de zeilers aan zijn voet zag zwenken,
Met vreemde waren rijk bevracht;
En thans, gelijk een zuil op 't graf, doet denken
Aan lang verzwonden roem en macht.
Het grijze Damme sluimert in de velden
Verslijkte ree, gesloopte weer:
Waar Maerlant rusten waar de Brugsche helden
Eens knielden op zijn grafsteen neer.
En 't stille, kwijnend Sluis, verzande haven,
Weleer zich spieglend in den vloed;
Alwaar,voor't goede recht,de Vlaamsche braven
De golven kleurden met hun bloed.
Verlaten schuilt « ter Doest « in 't groen der boomen;
Waar Willem droeg het monnikskleed;
De broeder-held, die paarden wist te toomen,
En Robrecht uit den zadel smeet.
Nog fier steekt menig dorp een grijzen toren,
Gelijk een belfort, in de lucht;
En oude bloei en kunstzin lieten sporen,
Tot in het needrig, stil gehucht.
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Zoo komt Oud -Vlaandren voor mijn geest getogen,
Wanneer ik, aan zijn zonnig strand,
Van op het ruig -bewassen duin, mijn oogen
Laat weiden, over zee en land.
Gelief, Waarde Redactie, aan bovenstaande regels een

plaatsje te verleenen, in het eerstkomend nummer van uw
Tijdschrift, en aanvaard met mijn innigen dank de verzekering
mijner hoogachting. Jacob Stinissen.
De Vlaamsche beweging beoordeeld door « De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland » ( De Groene). Wij knippen

uit twee artikels gewijd aan de landdagen te Antwerpen en te
Lier :
Zoen Augustus. — « Trots al hun landdagen en congressen,
hun bonden en maatschappijen, hun redevoeringen, hun taalfeesten, hun getoost en gezang zien ze het aan, hebben ze het
tientallen van jaren aangezien, dat hun taal, haar recht is onthouden ; dat alle beschaving en wetenschap, de gansche regeering en het bestuur den franschen stempel dragen, en bij de
onbeduidendste gunsten voor de vlaainsche taal gewonnen,
dulden zij, dat zelfs de wetten worden geschonden, en er van
de hooge en hoogste kringen een invloed uitgaat, die Vlaanderen en heel Belgenland tot een rijk van Walen maakt.
n Waar elders leeft een volk, dat zich zoo, 75 jaar, heeft
laten mishandelen, terwijl zijn leiders — in alle mogelijke tonen
geestdriftige fanfares blazen, bij de verheerlijking van hun in
drie kwast eeuw dag aan dag door een misverstand versmaad
en bezoedeld ideaal.
» Zit er dan zoo weinig pit in onze «Vlaamsche broeders » ?...
» Wij Noordelijken — al leven ook hier eenige, wier gestel
hun niet verhindert de bovengenoemde fanfares mee te blazen
— gelooven over 't algemeen niet aan de toekomstige overwinning der Vlamen, ook niet in een tijd als deze, nu ze met hun
veel beteekenenden letterkundigen arbeid, meer de onzen, dan
hun eigen landgenooten zegenen. De Vlaamsche « beweging »
heeft men hier te lande in den loop der jaren, voor zoover men
op haar lette, te zeer leeren kennen als een « beweging », in den
zin van zekere drukte en rumoerigheid ; men denkt daarbij niet
aan iets van ernstigen aard ; en de belangstelling voor haar,
buiten een bepaald kringetje, is dan ook zóó gering, dat men
ondanks alle middelen welke worden aangewend om aan een
Groot-Nederland te doen denken, moeilijk één op de duizend
beschaafde en ontwikkelde Nederlanders zal vinden, die van
België iets hoopt.
17'" September. — «De mannen der Vlaamsche Beweging vertoonen een psychologische fout. Zij hebben — en
terecht — de ontwikkeling van het achterlijke volk mede zich
tot doel gekozen; hun oog gericht op onderwijs, kunst en weten
Zij verheugen zich op den Landdag dan ook niet weinig-schap.
over hetgeen de Vlamen in 75 jaar hebben gewrocht ; maar
onder de tien punten, die de glorie van het Vlaamsche volk
raakten, miste men dat eene, wat voor een taal-beweging in de
eerste plaats aan de orde had behooren gesteld te zijn : de

de verlevendiging van 's volks rechtsgevoel ten o¢zickte van zijn taal. En
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zoo moet het wel schijnen, dat de voormannen in Vlaanderenland werkelijk in een zekeren bloei van kunst, wetenschap en
letteren binnen den kleinen kring der ontwikkelden, een verbazend krachtig middel zien — om de Vlamen aan hun taalrecht
te helpen. Een ongegronde verwachting o. i. Al moge men zulk
een bloei als een heugelijk feit, dankbaar erkennen en hij niet
geheel zonder invloed zijn bij enkelen tot verheffing van het
gezonken rechtsbewustzijn, hij is onvoldoende om te prikkelen
tot een algemeen verzet tegen de Waalsche overheersching,
omdat juist deze ideëele bezittingen in geen enkel land ter
wereld tot de gemeengoederen van het volk worden, het volk
genomen in ruimeren zin...
» Zal de Vlaamsche Beweging ooit haar doel bereiken, dan
heeft zij, hoezeer zij ook roeme op kunst, wetenschap en letteren,
haar toekomst vooral te zoeken bij de bijna drie millioen Vlamen,
die langzamerhand tot een hooger peil van ontwikkeling zijn op
te voeren, maar, in veel korter tijd tot het bewustzijn van hun
recht kunnen worden gebracht, daar het rechtsgevoel veel spoediger te verlevendigen is, dan te verhelderen het verstand. »
De Vijfjaarlijksche Prijs (5000 frank) in de Nederlandsche
letterkunde werd door Koninklijk Besluit van x8n September 1. 1.,
toegekend aan Frans Lateur (Stijn Streuvels) voor Zonneti,
Zoinerland, Doodendans, Dagen, Langs de Wegen, Minnehandel en

De Oogst.
Velen zeiden : 't moet Streuvels zijn dezen keer, het kon
niet anders.
Al wel ; we waren toch blij toen we 't lazen in 't Staatsblad,
zwart op wit.
Die vijfjaarlijksche prijs werd ingesteld in í850- Tot hiertoe
werden bekroond :
185o-i854 Hendrik Conscience, met De Loteling.
1855-1859 Prudens Van Duyse, met Nazomer (gedichten).
1860-1864 Mevrouw Courtmans, met Het geschenk van den
jager.
1865-1869 Hendrik Conscience, met Bavo en Lieveken.
18 0 -1874 Tony Bergmannn, met Ernest Staas.
1875-1879 Pol De Mont, met Gedichten.
188o-1884 Jan van Beers, met Rijzende Blaren.
i885-í88g Hilda Ram, met Gedichten.
1Sgo-1894 Virginie Loveling, met Een dure Eed.
1895-1899 Guido Gezelle, met Rijmsnoer.
-

Lezing en Beschaving.
Gehoord : « Ik ben leeraar aan de hooger burgerschool
in een Hollandsch stadje dat zoowat 6000 zielen telt. Wel in
dat klein stadje wonen twee groote boekhandelaars, die al het
nieuwste wat er op het gebied van letterkunde en wetenschap
verschijnt, in hun toonvensters liggen hebben. Ik kom in België,
in Vlaanderen Ik doorloop al de straten van een stad die 3o.000
inwoners heeft. En wat vind ik? Er is geen enkele boekwinkel
die iets anders te koop biedt dan keukenboeken. almanakken,
modelbrievenverzamelingen, Uilenspiegels, Fortunatussen, kerkboeken, enz. — een paar handboeken voor lager- en middelbaaronderwijs onverlet gelaten. Wat moet ik daaruit besluiten? Dat

OMROEPER

299

het volk, de burgerij inbegrepen, geen behoefte gevoelt aan
ernstige lezing. dat het peil van kennis en algemeene beschaving
niet hoog staat en... mag ik het zeggen ?... dat het met de scholen
erbarmelijk moet gesteld zijn!... 13
En zeggen dat die Hollandsche leeraar gelijk heeft. Hij zou
misschien gelijk hebben, zelfs indien hij in grootere Vlaamsche
steden ging, al was het in universiteitssteden. Daar zou hij allicht
iets meer aantreffen dan almanakken en dergelijken, namelijk,
wat fransche romans en fransche vulgarisatiewerkjes, maar
slechts bij uitzondering een ernstig fransch werk, maar nooit
een duitsch. laat staan een ernstig duitsch werk, en nooit een
engelsch. laat staan een ernstig engelsch werk, maar bovenal,
nooit, om de dood niet, een ernstig hollandsch werk
De uitstalvensters van de boekwinkels zijn de beschavingsmeters van een volk, en de beschavingsmeters van ons volk, ik
bedoel van den grooten hoop, staan bedroevend laag.
Een even onfaalbaren meter is het bestaan of niet-bestaan,
het bezocht- of niet-bezocht-worden van kostelooze volksbibliotheken.
Het laatste nummer van het Tijdschrift voor Boek- en Bibliotlaeekzzezena geeft den Belg alweer redens tot weemoedig hoofd
-schuden.
Het blijkt daarin klaar dat onze voornaamste Boekerij, de
Koninklijke Boekerij te Brussel, lang nog niet is wat ze zou
moeten zijn en op verre na niet kan vergeleken worden bij de
groote boekerijen van het buitenland : gebrek aan algemeenen
catalogus, gebrek aan ruimte, gebrek aan geldmiddelen, gebrek
aan personeel.
Maar dat is nog niets. De maat loopt eerst over wanneer
men in hetzelfde tijdschrift eenige mededeelingen leest over de
amerikaansche en engelsche Public- en Free-libraries en de
duitsche Freie öffentliche Bibliotheken and Lesehallen, en wanneer men daarna denkt aan hetgeen er bij ons zou moeten bestaan en niet bestaat.
Die mededeelingen beginnen zoo: « onder de instellingen
welke Amerika en Engeland voor de geestelijke ontwikkeling na
de schooljaren en veredelende ontspanning van al hunne burgers
opgericht hebben is zonder twijfel de belangrijkste de openbare
boekerij, de Public Library, die in iedere stad van eenige beteekenis in een eigen-gebouw gehuisvest is en met uitzondering van
werken die uitsluitend dienen voor streng wetenschappelijk
onderzoek, alles bevatten wat noodig is en gewenscht wordt
voor algemeene en politieke ontwikkeling en voltooiing der
speciale vakopleiding. In Amerika wordt de Public Library beschouwd als het belangrijkste nationale beschavingsinstituut,
en in Engeland zijn de Free Libraries eveneens van groote beteekenis voor de ontwikkeling van het geheele volk. Dit kan niet
getuigd worden van de bibliotheken in de andere landen van
Europa ; daar trof men tot voor korten tijd alleen aan de groote
wetenschappelijke bibliotheken en de volksbibliotheken, die zich
tevreden stelden met een soort lectuur, die de groote massa der
naar algemeene ontwikkeling strevènden onder alle maatschappelijke klassen niet kon bevredigen.
» De beweging om dergelijke algemeen ontwikkelingsbibliotheken te stichten begon in Amerika en in Engeland onge-
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veer denzelfden tijd, namelijk in het midden van de vorige eeuw.
In 1847 werd te Boston, de hoofdstad van den staat Massachusetts op voorstel van den burgemeester besloten een openbare
boekerij op te richten op gemeentekosten ; hij zelf gaf een belangrijke bijdrage, de staatsregeering stond toe dat voor dit doel een
afzonderlijke belasting geheven werd, in 1856 bedroegen de
jaarlijksche kosten 12,000 D., in 187o r3o,000 D., in 1891 16o,000
D., en nu bezit Boston de grootste openbare boekerij der wereld.
In andere staten werd dit voorbeeld spoedig gevolgd, doch
Massachusetts is aan het hoofd der bibliotheekbeweging gebleven: van de 349 gemeenten in dien staat zijn nu nog slechts 7
(met de zamen 11,000 inw.) nog niet in het bezit van een Public
Library »... Genoeg.
Let op die cijfers, bemerkt het gedrag dier regeering en
kijkt dan rond in België 1
De Landdag te Lier heeft in alle opzichten een goeden indruk nagelaten : veel volk — vooral geestelijken en studenten —
veel geestdrift en veel ernst in werking en streven,
Daar werd de grondslag gelegd van den Vlaamschen katholiekendag op zijn duitsch, van den katholiekendag waarvan onze
fransche katholieke bladen een tijdlang, maar tot nogtoe, tevergeefs hebben gedroomd.
Een uitvoerig verslag over de Liersche dagen is er voor de
Warande-lezers niet meer noodig: ze waren er zelf of lazen er
van in de bladen.
Laten we slechts drie merkwaardige en allerzins verblijdende gebeurtenissen vermelden.
Primo. Het is voor den eersten keer gebeurd dat een Voorzitter der Kamer een vergadering bijwoont van Vlaamsche,
« bewegende » studenten, en dat die Voorzitter, in de taal der
studenten,de beweging, het doel en de werking van die studenten
goedkeurt en aanmoedigt.
Secundo. Het is opgemerkt geworden dat het ouder Flaminganten-geslacht niet meer de alleenbeheersching heeft behouden
op de verhoogen der Vlaamsche vergaderingen, maar langs
breede trappen het jongere volk, het geslacht der naaste toekomst,heeft laten omhoogklimmen; de lijst der verslaggevers en
der sprekers zet dit feit in het allerhelderste licht.
Tertio, ((Voor de eerste maal, zoo bericht Lambrecht
Lambrechts in de Stemmen onzer Eeuw, heeft de beste onzer
Zuid-Nederlandsche dichters een Vlaamschen landdag bijgewoond; voor de eerste maal heeft hij het woord gevoerd voor
de geestdriftige katholieke Vlamingen, vereenigd op het zoo wel
geslaagde feest der Davidsfondsers te Lier —, voor de eerste
maal heeft hij met priesters en leeken, met ouderen en jongeren
« geflamingant » en verbroederd, aan tafel gezeten en toasten
toegejuicht, in de gezellige bijeenkomsten tot laat in den avond
«leute gemaakt », om den derden dag, in gezelschap van zijn
vriendelijke dame en de congresleden, de heuglijke bijeenkomst
te sluiten met een bezoek aan de wereldtentoonstelling te Luik. ',
Er komt werkelijk leven in de brouwerij : dat richt den
ruggraat op en doet hoopvol in de toekomst staren.
Amaat Joos zijn portret is toegekomen bij de Boo inschrijvers. 't Is een welgeslaagde photogravuur, gemaakt door het
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huis Mauquoy van Antwerpen. Daaraan hebben de onderwijzers,
kosters, orgelisten, priesters, en wat de vrienden en vereerders
van Amaat Joos ook mogen wezen, een duurzame gedenkenis
van den wijzen, beminnelijken man, die sedert 25 jaren de Bis
Normaalschool van St-Niklaas een kweekschool-schopelijk
heeft doen zijn van goede Christenen en wakkere Vlamingen.
Het portret gaat vergezeld van een Verslag van het Jubelfeest,
den 2n Juli 1905 plechtig gevierd. Een getrouwe weerklank van
dankbaarheid en genegenheid. van geestdrift en bewondering —
zich uitend in talrijke redevoeringen en heildronken, in feestliederen en kantaten, in geschenken en eervolle benoemingen :
In benoemingen ook, want Amaat Joos werd door Mgr. Stille mans tot eerekanunnik benoemd van St-Baafs. Amaat Joost heeft
het dubbel en dik verdiend. Zijn voorbeeld wekke navolging!
Wel besteed. — Er wordt ons verzekerd dat er, ten gevolge
van een verkenningstocht door een Vlaamsch geestelijke langs
de Hollandsche grens gedaan, een bond zal gesticht worden tot
aanbeveling van de Hollandsche kloosterscholen voor meisjes
van even over de grens.
Bericht aan onze verfranschte nonnekens! Het is te hopen
dat deze bond zoogauw mogelijk zijn werking zal beginnen.
Een goedkoope Volksuitgave van Dr. August Snieders'
werken is aangekondigd door den uitgever A. Suffer te Gent. De
uitgave geschiedt bij reeksen van 6 werken; elk deel zal ongeveer 15o bladzijden bevatten en 1.25 fr. kosten.
Het Oude Nederlandsche Lied. De 31e aflev. van Flor. Van
Duyse's studiewerk is geheel en gansch gewijd aan oude Kerstliederen. Zij gaat van n' 491 tot nr 5o6.
Vivat's Geillustreerde Encyclopedie. De 77e en 78e afleveringen, gaande van bl. 6o8i tot 6240, zij» met evenveel zorg bewerkt
als de voorgaande. Bijzonder opgemerkt de artikelen : Ovens,
Oxford, paard, poedagogiek, papier, papieren geld, Paraguay,

Parijs, Paus, penningkunde.
Ingekomen boeken ter bespreking
HET NIEUWE HAMBURGER TEEKENONDERWIJS. Naar buiten
gegevens, toegelicht door N. F. Perk. Meppel H.-landsche
Ten Brink.

NIEUW DUITSCH WOORDENBOEK, bewerkt naar de nieuwste
bronnen en nieuwe spelling door P. J. Van Malssen Jr., Ie en 2e
aflevering. Antwerpen. Nederlandsche Boekhandel.
NEDERLANDSCHE LEESSTUKKEN verz. door P. Tack. Gent, J.
Vuylsteke.
P. ALBERS S. J. Handboek der Algemeene Kerkgeschiedenis, rste deel, Nymegen, L. Malmberg 'o5.
SAMUEL FALKLAND. Gevleugelde daden, Bussum. C. Van
Dishoeck, prijs fr. 2,90.
JAN BoucHERY. Een zonderling huisgezin. Humoristische
schets. Antwerpen, Lange Gang, 6.
ID. Een nieuwe leven. Schets.
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JOHANNES JORGENSEN. Gelijkenissen. Vert. van Henri H.
Van Calker, Venloo Mosmans, prijs fr. 1,25.
BENNO Vos. CARLA. Drukkerij en Uitgevers, My Voorburg.
FREDERIK VAN EEDEN. De kleine Joannes, 2de deel in 8°.
Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel.
RITTER GEISBRECHT DER HELD VON AMSTERDAM. Gedicht von
Albert Fuhrmans. Verlag von Jos. Alberts Heerlen. (Holl. Limburg). Originalband fl. 2,40.
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Alle dagen kan ons komen uit Rusland een treurige
mare. Geen mare van bloed, van duizenden bloeiende
levens verpletterd met éen slag van razernij; maar toch een
mare van dood. Tolstoj gaat sterven.... En deze dood zal
zijn voor 't menschdom een zwaarder verlies dan al de ver
uiterst Oosten.
-nielg't
We kennen hem allen, den ouden Tolstoj, uit beeltenis
of lichtprent. We treffen hem aan overal, thuis en op straat,
in ons tijdschrift of in om 't even welk op de toonramen.
En — hulde van den handel die zijn voordeel kent en de
lokazen kiezen kan — er zijn Tolstoj-sigaren en Tolstoj -beschuiten. Tolstoj's naam en beeld bevolken de wereld, de
hooge en de lage.
Die kop, bekijk hem eens goed. Elke trek van dat
wezen straalt u tegen het hoogste leven van verstand
en van wil. En toch, over dat edel gelaat woelt iets woests
en wilds. Een voorhoofd, breed en hoog, maar gebuld
en geblutst; gelikteekend in een Bijbelsche Jacobs-worsteling met een ongekende macht. Grillig bochten de slapen, door oproerige hersenberoeringen van binnen naar
buiten gebeukt. Dik en dicht lijnen de wenkbrauwen
uit, in hun Noorsche, norsche strengheid, teekenend een
wilskracht om alles te doen en te durven, een geduldig
geweld, dat kost wat kost er toe komen wil om te heerschen
over allen, over alles ... ook over zichzelf. Die oogen,
dwars door 't leven snijden hun blikken en als vliemen
priemen ze de eeuwigheid in, om daar te ontleden 't antwoord op de tallooze raadsels die rijzen gedurig achter hun
strafenden bal.
Zinnelijk plooit zich de mond met zijn breede lippen,
zwaar van begeerte naar dierlijken lust. Uit de ruw-bonkige
M
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vormen van kin en onderkaken grijnst de rictus van een
tijger. Maar die grofheid van brute natuur veredelen groeven door zelfstrijd gegraven. Ze schrijven over 't gelaat
van dien oer-krachtigen man de schitterende zegepraal van
de ziel over de beest; na lange worsteling het veroveren
van 't hoogste en grootste dat een mensch, van nature,
bereiken kan : oprechtheid, reinheid, liefde...
Zóo staat hij voor ons, Tolstoj, de kunstenaar, de wijsgeer, de apostel.
Hij werd geboren in 1828 te Jasnaïa Poljana, een landgoed niet ver van Toela, bezuiden Moscou, in 't hartje van
Rusland. Hij was de vierde zoon van een familie die bulkte
van goud en die zwom in de weelde. Vroeg verloor hij zijn
ouders; van zijn moeder heeft hij enkel een schemer van
herinnering; zijn vader, Niklaas, heeft hij beter gekend,
hoewel hij pas negen jaar was toen de man stierf. Een van
de tantes nam den knaap op; en toen Leo Niklajewitch
onder verfijnde zorgen groot was gegroeid, ging hij, om
zijn moei te voldoen, op de hoogeschool te Kazan in de
Rechten studeeren. Maar Tolstoj kwam door zijn examens
en bijgevolg ook door zijn studies niet. Hij kon zich niet
schikken in 't studentenleven ; hij stond verstomd over dat
buitelspel van rollen en blokken, en dan met een eindwip
holderdebolder pink-flink terecht komen juist over de fatale
meet van den afgrond.... Van die gaaf is deze uitstekend
begaafde verstoken gebleven.
Lep Tolstoj dacht, hij droomde, hij zocht. Hij leerde
van alles en wist van alles. Op allerhande beschouwingen
van wijsbegeerte en zedekunde ging de zeventienjarige de
lucht in : Waar vind ik de ware wetenschap? Waar vind ik
de wijsheid? Waar vind ik de regels die mij zeggen: zoo
moet ge leven?
Met zulk een hoofd, kreeg Tolstoj van de hooggeleerdheid te Kazan al spoedig zijn bekomst; en — dit was
ernstiger — hij kreeg ze ook, eer hij weerom bij zijn tante
thuiskwam, van de Russische kerk en van de orthodoxe
leer. Die immers ook gaven hem op zijn vragen geen antwoord, of toch 't antwoord niet dat hij zocht....
Er stak een engel in Tolstoj, maar er stak ook een
duivel in. Hij werd nu achttien jaar en zijn eigen meester.
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Hij betrok het landgoed Jasnaïa Poljana, dat hem was toegewezen in de verdeeling van 't vaderlijk erfgoed; en hij
begon een ander leven, een leven lijk alle rijke Russen,
d. w. z. nog heel wat bonter dan God in Frankrijk : Hij
speelde, hij dronk, hij braste, hij pierewaaide als had hij
geen oogenblik ooit aan zedeleer geliefhebberd. En brachten
zijn boeren hem voor zijn slemperijen geen geld in tijds,
dan kwamen de knoeten vóór den dag. Zoowat vijf jaar
duurde die dans; genoeg voor alle edele Russen om het
goed gewoon te worden; maar voor Tolstoj... nog had hij
zijn beter ik niet vermoord ; soms liet hij het hooren : ((hij
zou zoo gaarne een goed mensch willen worden)); maar
ondanks al zijn verzuchtingen pletste hij in den modder als
de wilde zwijnen van zijn jacht en als de rest van den
Russischen adel.
In 1851 nam hij, kort en goed, een besluit. Hij werd
soldaat en trok naar den Caukasus. Ver van 't cynisme der
beschaving, om een bad van herschepping in de heerlijke
berglanden, onder de koestering van louterend licht en
zuivere zon.
Zijn hart werd reiner, zijn hoofd gezonder. Als een
zegen drong hem die lucht zonder smet door lichaam en
ziel. Er kwam beterschap, maar genezing niet. De kanker
van 't adellijk leven zat hem tot in 't merg. In de plecht der
Caukasische wouden, droomde Tolstoj van een liefde, hem
door 't heilige en eeuwige ruischen dier boomen geleerd....
In aanbidding knielde hij voor Marjanka, « voor de maagd in
haar eerste schoonheid, gelijk zij kwam uit de hand van den
Schepper. » Maar het natuurkind, het meisje van eenvoud
en waarheid, stond veel te hoog boven hem, den verfijnd
beschaafde, en hij moest heengaan zonder Marjanka, omdat
haar ongerepte reinheid niet weten wilde van de zonde der
maatschappij, die in Tolstoj ankeren bleef als een hyena in
haar prooi.
Hier, lijk zoo dikwijls, werd uit het lijden de kunst
geboren. In den Caukasus schreef Tolstoj de Kosakken, zijn
eerste novelle. Hij zong zijn lied van bewondering aan de
natuur, die zoo schoon is en zoo goed; hij zong zijn lied
van smart aan die vrouw, even rein, maar ook even onbereikbaar als de sneeuwige toppen van den Elbrouz, en hij
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zuchtte en hij riep om verlossing van 't geen de wereld had bedorven in hem. Tolstoj zocht ... en hij vond het pantheisme.
Toen werd het oorlog in de Krim. En Tolstoj trok er
heen. In 185.+ en '55 was hij als officier binnen de muren
van Sebastopol. Nu gingen door zijn ziel de groote ontroeringen van den oorlog. Hij werd een held.... Toch kwam
voor de Russen, na veel schranderheid en moed, de dag
der overgave. Op een duisteren nacht verlieten Tolstoj en
zijn makkers de dierbare vesting.
Met zijn hart nog altijd vol zieke plekken, die ook de
krijg niet genas, schreef Tolstoj Sebastojbol in December 1854;

Sebastopol in Mei 1855; Sebastopol in Oogst 2855.
Na den vrede ging hij weg uit het leger en kwam
wonen te St-Petersburg. Bij zijn aankomst in de hoofdstad
vond hij zichzelf daar bekend en beroemd. De high life had
gehoord van den dapperen soldaat en zijn zonderlinge
novellen waren 't groote nieuws in de letterkunde. Aldra
was de man van Sebastopol in de hoogste kringen thuis.
((ik hield mij voor een groot kunstenaar; ik werd betaald
voor mijn kunst. Ik had lekker eten, een prachtig huis, bevallige vrouwen, veel gezelschap. » En een oogenblik
meende hij dat hij gevonden had 't geen hij te Petersburg
zoeken kwam. Maar 't was maar een oogenblik, die verbijstering. Langsom zieker werd zijn ziel, en de zedelijke
ellende joeg ook den geest tot het uiterste punt van zijn
spankracht : ((Van alle wijsgeerige leeringen, beviel me 't
scepticisme het meest; eenigen tijd bracht het mij den
waanzin nabij. Ik beeldde mij in dat er buiten mij niets of
niemand in de wereld bestond; dat de voorwerpen voortaan
geen voorwerpen waren, maar enkel schijnbeelden,, opgeroepen door mijn geest voor 't oogenblik alleen dat ik er
aan dacht.... Soms kwam het zoo ver met mij,, dat ik me
plots omdraaide om te zien of daar achter mij, waar ik niet
meer stond, niet was het Niets.... » Geen God meer voor
Tolstoj, geen wereld, geen menschen, geen leven : Alleen
hijzelf bleef nog, hijzelf met zijn lijden. Tolstoj .zocht ... hij
vond het nihilisme.
Aan de letterkunde liet hij de nota's na over zijn droeve
ervaringen van 1851 tot 1857, onder titel : Kind, Knaap,

Jongeling.
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In 1857 vluchtte hij uit St-Petersburg weg. En hij
reisde om te ontsnappen aan zichzelf door Duitschland,
door Frankrijk, door Zwitserland en door Italië.
Daar kwam bedaring. Veel hoorde en zag hij op reis,
maar nergens kon men hem leeren wat hij eigenlijk
weten wilde, en nog altijd lagen de groote vragen van zijn
zestiende jaar te jammeren om oplossing in zijn afgejaagde
ziel.
't Volgend jaar kwam Tolstoj op zijn buitengoed Jasnaïa
Poljana terug. Hij voelde zich beter allengs. Nog was hij wel
nihilist, maar zijn hoofd was rustiger geworden, en op zijn
buiten had hij de verleiding der hoofdstad niet te duchten.
Hij zette zich weer aan 't schrijven en voor 186o was
hij met drie nieuwe novellen klaar : Huiselijk Geluk (i),
Drieërlei Dood en Polikusclaka. Drie aanklachten weerom
tegen de moderne beschaving; tegen haar liefdeloosheid,
tegen haar geest van berekening, tegen haar versmachten
van alle natuurkrachten in den mensch.
Op zijn wandelingen door de wijde steppen kreeg de
denker ten slotte 't besef dat zijn vliegenreddende theorieën
hem niet konden genezen. Grootsche plannen lokten hem
als een fata morgana van hoop en van troost. Hij heeft zijn
taak, hij heeft zijn zending gevonden. Hij wil zich wijden
aan de opvoeding van het volk.
Tolstoj zocht ... en hij werd opvoeder-paedagoog.
Hij sticht nu zijn dorpsschool. Hij zelf onderwijst; hij
schrijft ook een paedagogisch blad. En hij huldigt een stelsel
zoo raar dat het alleen 't zijne is en wel alleen 't zijne zal
blijven. In de school moet heerschen volstrekte vrijheid én
voor leerling én voor meester. De scholier komt en gaat als
hij wil ; luistert naar de lessen of geeft er den brui van. De
onderwijzer doet zijn best om zijn jongens te bewijzen dat
studie en tucht schoone dingen zijn, en dat het een geluk is
te mogen schoolgaan. Maar vooral niet straffen of slaan.
Programma : i mechanisch en oordeelkundig lezen ; 2
schrijven; 3 spraakkunst; ,} Bijbelsche geschiedenis; 5 geschiedenis van Rusland; 6 teekenen; 7 zingen; 8 wiskunde; 9 natuurwetenschappen; io godsdienstig onderwijs.
(i) Onlangs door Stijn Streuvels vertaald.

3o8

TOLSTOJ

Dit was nu de eerste maal sedert jaren dat Tolstoj het
over zich krijgen kon uit zijn droeve gedachtenwereld weer
neder te dalen op aarde. Zijn vreemde wijze van schoolhouden gaf duidelijk aan dat hij de werkelijke menschenwereld al lang was ontwend.
Die school was de eerste van Tolstoj's proeven tot
maatschappelijke hervorming. En die eerste proef lukte in
den beginne niet slecht. Maar moet het gezegd dat haar
bijval meer een blijk was van nieuwsgierigheid voor de
rariteit van het ding dan wel een bewijs van vertrouwen in
haar duurzaamheid ?
Weerom schudde Tolstoj ontgoocheld zijn hoofd. Hij
zocht ... en in 1862 huwde hij. Sophia Börs werd zijn
vrouw, de dochter van een Duitsch geneesheer te Moscou,
een meisje vol gaven en vol liefde voor hem. Nu kwamen
voor Tolstoj schoone dagen. Hij had een gezellin naar zijn
hart. Hij kreeg kinderen, zijn huisgezin bloeide; zijn eigendom ging vooruit; zijn boeren waren gelukkig, want hun
meester behandelde hen zacht. Over Jasnaïa Poljana kwamen gouden stroomen van geluk, en alle dagen ontsproten
daar nieuwe fonteinen van blijdschap.
Dat was nu, met al haar zegeningen, de rust : een rust
die bedaring bracht in de beroerte van zijn droomziek
hoofd; maar een rust die hem handelen deed, en die zijn
gedachten leidde naar gezonder kring, de wereld van de
menschen rondom hem; die sloeg hij gade en die doordrong
hij, tot de koorts om te schrijven weer kwam en zijn vingeren jeuken deed van drift naar de pen.
Zoo werd zijn rust een tijd van drukken, rijken arbeid;
en daarbij hielden zware studies uren daags zijn hoofd over
allerhande boeken gebogen.... Ondertusschen schreef hij
altijd maar bladzijden vol, honderden, honderden,.., tot ze
werden een boek, waarop de ige eeuw even trotsch mag
zijn als op haar wonderwerken van stoom en electriciteil.
Dat boek heet : Oorlog en Vrede.

In dat reuzenroman staan tien jaren van Rusland's
geschiedenis voor altijd geprint. Voor eeuwig leeft hier op
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't papier wat het groote rijk heeft gedacht, gevoeld, gewerkt
en geleden binnen de jaren 18o5 tot r8í5. De comédie humaine van half Europa, bij 't ingaan van de zge eeuw.
Kwel nu niet verder niemand met de vraag: Wat staat er
zooal in dit boek? Daarop is enkel te antwoorden : Ge moet
het lezen! Wie op een paar bladzijden een idee geven wil
van Oorlog en Vrede staat met een mosselschelp voor de zee.
Dat ieder zichzelven gunne het genot zich te verliezen
in die eindelooze dool-galerij van gebeurtenissen, groot
en klein; van samenspraken, portretten, verwikkelingen,
wijsgeerige beschouwingen, uitspanningen met spel en
dans...
Hofleven en veldslagen, kuiperijen en jachtvermaken,
erfenistwisten en platonisch gedweep, liefdetooneelen en
sterfbedden, schakin gen en huwelijksheil, generaal-zittingen
en boerengedoe, poëtendroomen aan de maan en gek soldatengezwets, de salons van freule Scherer en de kinderkamer
van Mevr. Bezuchow, 't kabinet van Speransky, en de
juffers toiletmakend voor haar eerste bal, de epische Napoleon en de idyllische Natasja; en al wat het leven in
zijn tallooze vormen en wisselingen daartusschen leggen
kan : 't is alles in dit boek.
De historische figuren : keizer Alexander, keizer Napoleon, generaal Kutusow, minister Speransky verrijzen; ze
herspelen nog eens hun groote rol; en de Russische wereld
rondom hen in haar ganschen omvang, in al haar schakeeringen,wordt vastgelegd in onsterfelijke typen van Tolstoj's
eigen schepping: Anna Scherer,de Rostow's,de Bolkonsky's,
de Besuku's, de Kuiaguin's, Devisu en Dologu, maar vooral
in vorst Andrei en in Peter Bezuchow.
Wat er ook van leesindrukken verloren ga uit de boeken
van Tolstoj en uit alle andere, die twee blijven. Niet enkel
in oogenblikken van grage herinnering, van geliefkoosd
gemijmer, staan ze daar voor u. Ze gaan met u door 't leven
heen; ze volgen u als uw schaduw, ze worden uw trouwste
gezellen, uw beste vrienden wellicht.
Vorst Andreï is een übermensch, iemand die met het
Russisch leven minachtend heeft afgerekend, en die zich
zelf een gedachtenwereld heeft opgebouwd, hoog als de
Oural-toppen en rein als de steppensneeuw, ver buiten en
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boven de steden, waarin hij toch nu en dan verschijnen
moet. Deze man — de Russische heeren en nog veel meer
de Russische damen zeggen het zoo — deze man is koud,
fier, hooghartig, aanmatigend. Over allen, over de grootsten
het eerst, heeft hij zijn vonnis -woord, kort, beslist, afdoend,
ex cathedra. Lang en scherp heeft hij de menschen gewikt
en gewogen, en... meestal zwijgt hij erover. Maar vraagt
men hem naar zijn oordeel dan luidt het negen op tien :
De naald wijst op zero. Menschen en menschenwerk : 't is
alles ijdel; ijdel wat we doen; ijdel wat we laten; ijdel wat
we wenschen; ijdel wat we droomen.
Zijn leven heeft Andreï gewijd aan diepe gedachten en
hooge beschouwingen; en deze cosmopolitisch ontwikkelde,
deze overbeschaafde is nihilist. Hij weet wat onder hem is
in 't leven, hij kent het en hij veracht het; wat neven hem
is... hij staat alleen; wat boven hem is... dat weet hij niet ;
en hij wil ook niet weten : die koepel van azuur is hem een
deksel, waaronder deze aarde versmacht. En toch....
Andreï ligt op 't slagveld van Austerlitz, zwaar gewond,
met de legervaan in de hand :
« Zijn oogen waren open, boven hem was niets dan de
hemel — een hooge hemel, wel wat nevelig, maar toch
onmetelijk hoog, met grauwe wolken die slierden boven
hem. Zoo stil, zoo rustig, lang zoo niet als toen ik daareven
voortliep, dacht Andreï, niet zoo als we liepen, schreeuwden
en vochten,.... o, zoo heel anders schuiven deze wolken
aan den hemel voorbij.... Waarom toch heb ik dien hoogen
hemel niet vroeger gezien? Ach eerst nu ben ik gelukkig,
nu dat ik hem eindelijk zie! Ja, alles is ijdel, alles bedrog,
buiten dien eindeloozen hemel daar. Niets, niets is er
buiten hem, niets, niets buiten rust en vrede... en, God zij
geloofd!... »
Napoleon komt aangereden om de dooden en gewonden
te zien. a Wat was die mensch klein en gering in vergelijking met wat er omging tusschen Andreï's ziel en dien
hoogen, oneindigen hemel met die drijvende wolken.... Hij
vestigde zijn oogen op Napoleon. Wat scheen hem alles
klein, al die belangen welke Napoleon bezighielden, wat
was die keizer klein met zijn kleinzielige ijdelheid en zijn
zegevreugde, vergeleken bij dien hoogen, gerechtigen, goe-
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den hemel, vergeleken bij die ernstige en hooge gedachten,
ontwekt door de smart en de verwachting van den naderen den dood. Als vorst Andreï blikte in Napoleon's oogen,
dacht hij aan de nietigheid van de macht, aan de geringheid van 't leven, waarvan niemand het doel begrijpt, en
aan de nog grootere ellende van den dood, een gedachte,
die niemand van hen, die daar leefden rondom hem, kon
verstaan noch verklaren. »
Welnu, is die man van marmer? Hoort ge onder ieder
van die woorden geen harteklop van 't warmste bloed? Wie
er toe komt over 't leven te denken als deze, moet veel, veel
hebben geleden; moet door louterend leed zijn geworden
wat hij is, moet weten wat het zegt : menschendriften,
menschenlief en -wee :
Vorst Andreï ligt op zijn lijdensbed te wachten naar
den dood, die na korte dagen komen zal.
» Als hij meer tot zichzelven kwam lag Natasja, die
Natasja die hij zoo innig had willen beminnen, vóór hem op
de knieën... en een onbeschrijfelijk gevoel kwam over hem.
» Maar Natasja, verschrikt, blikte met verkropt gesnik
in 't bleeke, afgeteerde gelaat van vorst Andreï, die met een
lachje de hand naar haar uitstrekte en zacht zuchtend
sprak : « Zij? 0 wat geluk!
» Met rasse, zachte beweging vatte Natasja zachtjes zijn
hand en drukte ze zachtjes aan haar lippen. «Vergiffenis, »
fluisterde ze, hief het hoofd op en zag hem aan.
» « Ik bemin u 1 » sprak zacht vorst Andreï.
« 0, 'k vraag u enkel om vergiffenis om 't geen ik u
heb misdaan, » bracht ze snikkend uit en drukte weer haar
lippen op des vorsten hand.
n «'k Bemin u veel inniger dan vroeger, » sprak de
vorst en keek in haar oogen.
» Vorst Andreï wist niet enkel dat hij nu sterven moest,
hij voelde zich sterven. Hij voelde een soort vervreemding

van alles wat van deze aarde was, en daarbij een eigenaardig
blij gevoel, zoodat hij zonder vaar of vrees blikte op 't geen
hem te wachten stond. Hij wist dat het zóó moest zijn....
Natasja trad nog eenmaal bij, blikte nog eenmaal in zijn
gebroken oogen, en een heeten kus op zijn voorhoofd
drukkend, sloot zij zijn oogen zacht....
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» « Waarheen, waarheen is hij nu, » dacht ze... en
Natasja weende onder den diepen indruk van 't verheven
en pakkend mysterie van den dood.
In 't aanschijn van den dood had Andreï 't raadsel van 't
leven gevat. De hoop : sterven is ontwaken, had als een
bliksem gelicht over zijn denkensmoede ziel en over de
duisternis van 't onbekende...
Nevens u blijft hij in 't leven deze Andreï, voor altijd
aan uw zijde; en aan uw anderen kant gaat Peter Bezuchow.
Andreï, de verstandsmensch, Peter, de gevoelsmensch.
Leer hem kennen, dien lompen, loggen Rus, met zijn
onbeholpen uiterlijk en zijn linksche manieren. Keer u niet
af om zijn dwaze streken en wees om zijn uitspattingen niet
geërgerd. Als de wildeman in de kroegen heeft uitgevierd,
komt Peter, bemorst en bemodderd, zich neervlijen zoo
lang als hij is op de zetels der hooge salons. Men heeft er
zich aan gewend hem niemendal kwalijk te nemen : hij is
toch schattig rijk. Hij zelf heeft nooit vermoed, dat hij zich
aanstelt als een beer. Door zijn gouden bril ziet hij niets
dan lust en vermaak, waar Andreï staart op droeve pui
Sterk is Andreï, Peter is deerlijk zwak, niet slecht.-ne.
Hij valt zeven keer op een <lag, maar telkens na den val
belooft hij zichzelf dat hij 't nooit weer zal doen. Straks, als
de verzoeking terugkeert, och, dan valt hij alweer, maar hij
bekent het met berouw. Nooit heeft hij zóó gezondigd, dat
hij in zich zelf den wil heeft vermoord, een goed mensch
te wezen.
Zijn onbezonnen huwelijk met een lichtekooi heeft hem
een gezonden schok gegeven. Hij walgt van die vrouw.
Voortaan wil hij zijn leven aan iets wijden, iets buiten zich
zelven, buiten en boven zijn lusten : de Russische philantropie... maar neen, die ziet in den mensch enkel het dier,
dat zich voeden moet; de vrijmetselarij... maar zijn hart
heeft niets aan die dorre, donkere leer van den grooten
bouwmeester. Nog een gezonde schok : de oorlog. Die
maakt kort spel met zijn papieren idealen. Nu wil hij
Rusland redden, hij wil Napoleon dooden. Maar men zet
hem gevangen.., en dat wordt zijn bevrijding : want onder
zijn lotgenooten leert hij kennen Karataeff, den eenvoudigen
boeren-soldaat, en die veropenbaart hem God en 't geluk.
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Nu is voor Peter de heilige ernst van 't leven gekomen ;
de christelijke plicht, de plicht van opoffering, van liefde,
van huiselijke trouw aan Natasja. Zoo heeft Peter zichzelven gevonden, en hij was en hij bleef er zoo gelukkig om!
Onder de menigte door Tolstoj geschapen rondom deze
twee, blijft ons oog vooral op Natasja, op haar broeder
Niklaas, op,Dologu, op Andreï's vader en zuster gericht.
De lieve Natasja, dartelend in de Mei van haar leven,
met den glans omstraald van haar heerlijke gaven naar
lichaam en ziel, en met binnen in haar een hart, als een
harpe gevoelig, zinderend bij de minste aandoening en
zingend haar schoonste lied voor Andreï, haar hoogen, reinen minnaar. Hoe jammer, door haar levenszang schreeuwt
de wanklank van een dollen dag : haar dwaze gril voor een
snob die haar schaken wil, en zij zou maar laten begaan.
Zoo ver laat haar lot het niet komen. Maar genoeg voor
Andreï om ontgoocheld te wezen en te spreken in zichzelf
zijn vaste woord : neen! De jonkheidshymne van Natasja
leekt uit in tranen van wroeging en telkens als wij ze weerzien is 't met de vraag op de lippen; « Denkt gij dat hij me
weer zal vergeving schenken? — Zou hij altijd boos blijven
op mij ? u Als ze voor 't laatst heur tranenvragen herhaalt,
ligt ze snikkend aan 't sterfbed van haar lieven Andreï. En
zijn vergiffenis-kus laat haar moedig opstaan, en doet haar,
onder den schutsgeest van den doode, den last aanvaarden
van 't werkelijk leven aan de hand van Peter Bezuchow.
Niklaas Rostow, haar vriendelijke broeder, is Tolstoj's
Durchschnittsmensch, altijd aan in de middenmaat blijvend.
Dologu, de straat- en kabberdoesdweil, die gekt met al
wat onder de menschen geldt als groot en schoon en goed;
een dier in de kroeg, reet éen ruk de deugd van een engel
bereikend iederen keer als hij thuiskomt bij zijn moeder.
Andreï's vader, kort van stof, zichzelven en zijn huisgenoten straffend met al de kwalen van zijn ouden dag :
doet men verkeerd, hij maakt zich kwaad; maar doet men
goed, hij maakt zich even kwaad : neef Nurks op zeventig
jaar.
Maria, de zuster van Andreï, de mystieke verschijning,
de Russische godsvrucht in haar edelsten vorm, wel een
tijdlang, bij gebrek aan een man op gepasten leeftijd, ver-
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groeid tot kwezelarij, maar, na 't huwelijk, weer openbloeiend tot gezonde kloeke deugd.
En vraagt ge nu naar de figuren door Tolstoj gehaald
voor Oorlog en Vrede uit het gemeengoed der geschiedenis :
Ge vindt ze door zijn machtige hand tot gansch eigen
scheppingen omgekneed.
In de eerste plaats is daar Napoleon. Ge stelt hem u
voor — ge. kunt niet anders — als de thaumaturg van den
krijg; ge draagt van den grooten keizer in uw bir}nenst als
't ware een Galton -portret, opgelost uit beelden van Thiers,
van • Hugo, van Lamartine, van Guizot en van dien grooten
dichter : het volk. En hier bij Tolstoj stoot ge op een teekening, die ge bij 't eerste zicht een karikatuur heeten zult :
Napoleon is een mensch geworden, die enkel meer dierf dan
een ander, en die in veel gevallen niet zoo heel kwalijk
dacht.., maar noem hem geen veldheer, geen held, of Tolstoj
lacht u uit. Hij beweert dat de groote keizer enkel is geweest
het « werktuig der geschiedenis ,^. Men mag niet zeggen
van hem, evenmin als van om 't even welk legerhoofd, dat
hij ooit éen veldslag heeft gewonnen. Geen talent, hoe groot
ook, geen wilskracht van den eenling, hoe sterk ook, is bij
machte in den oorlog een zegepraal te veroveren. Wat op
het slagveld regeert,heet bij Tolstoj de geest van de troepen,
de som der ziels- en lichaamsvermogens van 't gansche
leger. Onzin dus, naar Tolstoj's meening, de militaire
studies, de plannen in de kabinetten der generaals ontworpen; alles nuttelooze verspilling der geesteskrachten, want
wie kan voorzien de onvermijdelijke omstandigheden op dat
bepaald terrein, in dat bepaald seizoen, met dien bepaalden
tegenstander, in de wemeling kortom der duizend grillen
van het oogenblik?...
Napoleon had een stouten geest, maar 't gaat niet aan,
hem of wien ook den eerenaam van a veldheer)) te geven.
Even groot was hij in nederlaag als in zegepraal, te Waterloo als te Austerlitz, te Friedland als bij den brand van
Moscou. Maar het krachtentotaal van zijn soldaten heeft nu
eens dezen dan weer genen uitslag gebracht — en door oppervlakkige geschiedenis is die uitslag op rekening wan dien
éenen, van Napoleon gezet.
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Tolstoj's beeld van Napoleon is een geniaal-brutale
miskenning van 't militair genie.
Eén generaal in den Fransch-Russischen oorlog had
over krijgskunst de gedachten van Tolstoj zelf 't Was de
Rus Kutusow, de veldheer naar Tolstoj's hart. De Czaar
wil niet van Kutuzow, maar tegen des hoogsten dank
wordt hij door de gunst van volk en van troepen toch
opperbevelhebber. Naar eer of rang vraagt hij niet, hij zou
geen stap doen voor een eerekruis en geen buiging maken
voor een ridderorde. In de bijeenkomsten der generaals,
waar ieder om 't meest te schitteren tracht, door wetenschap, door beleid, door krijgservaring, valt Kutuzow in
slaap. Als de andere bevelhebbers radeloos loopen, met hun
plannen-hoofd tusschen hun handen, zit hij kalmpjes aan
zijn haard, en leest op zijn zeven gemakken een Franschen
roman. Maar Kutuzow mocht vertrouwen op de liefde van
zijn leger, die liefde had hij en de gave van geduld en de
kunst van altijd klaar te zien wat zijn troepen wilden : in
Kutuzow woonde de geest van het volk.
((Deze eenvoudige, bescheiden en bijgevolg groote
figuur — groot in de eenige ware beteekenis van dit
woord — liet zich niet gieten in den leugenachtigen vorm
van den Europeeschen held, van den zoogenaamden overheerscher der volkeren, zooals de geschiedenis dien heeft
uitgedacht!... »
Zóó denkt onze schrijver over hem, die als hoogste verdienste bezat la force de l'ivertie.
... En als nu 't kanongedonder heeft uitgeraasd, als
de salonintrigues zijn teinde gesponnen, als Moscou tot een
ontzaglijken puinhoop ligt afgebrand... dan zet zich Tolstoj
aan een laatste schilderij : een onvergetelijk tafereel van
familieleven en huiselijk heil : Peter Bezuchow en Natasja
Rostow met hun kinderen.
We sluiten Oorlog en Vrede met een gevoel als kwamen
we terug van een reis om de wereld, als hadden we gevaren
op wilde oceanen, als had de stoom ons gevoerd langs nooit
ontdekte pampa's en door paradijzen, schooner dan Delhi's
lustwaranden.

(Wordt vervolgd)
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PERSYN

VAN OVER OUDS
(Vervolg)
DE SPELEMAN
's Avonds op de markt en in de
zoelte, met 'n volle kan
gerstenbier, bezijds z'n voeten,
zat 'n vreemde speleman.
En hij vlocht z'n vlugge vingers
door het spannig snarenspel,
dat z'n gulden harpe bromde,
lijk 'n zware kerkebel.
Lustig zong hij en z'n kele
zwolg en zwol in 't groen gestraal
van de volle mane, lijk de
gorgel van 'n nachtegaal.

Rond hem, op de lippen van de
menschen, speelde 'n blij gelach
en de jongens klepten hun sandalen mee, op mateslag.
't Lied was te einden en z'n harpe
trilde stervend uit en zweeg.
Dorstig greep hij naar de kan en
smekkend trage, dronk ze leeg,
FAICKELTOCHT
Al de gildemannen stonden
op den kouter en het licht

hunner vette fakkels striemde,
langs hun bleuzend aangezicht.
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Door de groene boomen puilde
dikke rook en te einden zat,
op 'n rilden mast met wimpels
aan, 'n dinglend terrevat.
Duizend keersen brandden, boven
in de sterkte en hun geglans
glimde rond de zwartgebekte
negge, lijk 'n perelkrans.
Ginder schoot 'n vlugge vierpijl
sissend uit den vestingwal
in de lucht omhooge en sprong in
stukken, met 'n knetterknal.
En 'n bui van vonken daalde en
stortte nere in gouden gruis,
lijk geborsten sterren, op het
schaliedak van 't schuttershuis.
DE WEERD
's Middags, voor z'n herberg, stond de
weerd te zweeten, slekkevet
en hij had 'n kroes met bier in,
bij hem, op 'n stoel gezet.
Langs z'n dikke kropperskele,
stak de wollen voering uit
van z'n open wambuis, lijk 'n
schaakberd, wit en zwart geruit.
Met z'n korte vingers, greep hij
de oore van z'n kroes en stoop,
dat het mierlend bier gedurig,
op z'n leedren muilen droop.
Smekkend dronk hij. Rond z'n neuze,
purper lijk 'n rijpe pruim
en gezwollen, bleef 'n natte
witte ring van plakkend schuim.
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Zuchtend liet hij dan z'n lichaam
nerezakken, op den stoel
en hij wuifde, met z'n mutse
langs z'n leutig Bacchussmoel.
SCHUTTERS

In hun gildhof, zaten schutters,
onder 't laaiend zonnevier,
rond 'n tafel en zij dronken
groote kroezen schuimend bier.
Hunne koning, die in 't grasperk,
lijk 'n reuze, vóór hen stond
uit z'n leedren koker, snakte 'n
pijl, met roode vieren rond.
En de boge, die gesloten
in z'n taaie vuisten zat,
trok hij, dat de buigers spanden
lijk de hoepels van 'n vat.
In de zwarte schaduwstriepe,
rond z'n hoed met gespen aan,
neep hij dichte 'n ooge toe en
mikte en liet de snare gaan.
Al de schutters keken scherrig,
hellend over hunnen stoel
en de pijl, met roode vieren,
zat te daavren, in den doel.
DE RUITER

Vóór het stadhuis, reed 'n ruiter
en z'n rilde, stalen zweerd
rammelde in de schee en kletste,
langs den zadel van het peerd.
Z'n verniste, spaansche leerzen,
met vergulde sporen aan,
bleven gapend, rond z'n roode
spanderkousen open staan.
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Langs z'n bruingebrande wezen,
leekten vette druppels zweet
en. bij schoten, blies de wind den
zijden rug op, van z'n kleed.
Met den teugel rond z'n vuisten,
snoerde hij z'n peerd en wrong,
dat het schuim, in witte vlokken,
langs 't gebit te bigglen hong.
En de veder, die van achter
vastgestekt zat, op z'n hoed,
lijk de wimpel van 'n schuite,
wentelde in den zonnegloed.
TE WAPEN

Vóór de tafel, knielde 'n vrouwe
met heur wezen wit lijk krijt
en de zon, in 't open venster,
schong op 't wollig vloertapijt.
Rond de pikkels van 'n zetel,
aan 'n welstren zadelsnoer,
hing 'n verschgeslepen dagge,
met 'n echt van perelmoer.
Buiten relden al de klokken
en 'n kloeke mannestap,
met geknars van stalen sporen,
dreunde langs den steenen trap.
Lijk 'n losgeschoten boge
sprong de vrouwe recht en stond,
door het venster, in de zonne,
neer te kijken naar den grond.
Zilte tranen puilden, in heur
lange wimpers, plakkend nat
en de trommels raasden, lijk 'n
dondervlage, door de stad.
W,
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VOOR DEN SLAG
't Leger knielde. 'n Grijze priester
door 'n blauwe wierookwolk,
stak het zilvren toonstuk, kruiswijs,
op en neder, boven 't volk.
En alleen 'n woud van pijken,
met vergulde troetels aan,
bleven, op den kouter, blinkend
in de zonne, rechte staan.
Uit de stramme kerketorens
viel de zware klepelslag
van de bronzen klokken, trage
lijk op Allerzielendag.
In de verte stonden peerden
en zij staken hunnen kop,
neiend door de zachte franjen
van de zijden vaandels, op.
Uit de sterkte sloeg 'n rook van
buskruid, met 'n roode vlam
en de branding beukte, langs de
wallen, lijk 'n oorlogsram.
UITVAL
Veerdig lag de vlote met gespannen zeilen op de ree
en 'n bende spaansche ruiters
reed ontstuimig langs de zee.
De ijzers van de peerden bokten
op den dooven zavelgrond
en de mannen zwoeien, tierend,
hunne bloote zweerden rond.
Roodgegloeide bommen zoefden,
boven uit de vestingwal,
schuinsch omhooge en, in de duinen,
schetterde er trompetgeschal.
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Trage zwenkte 'n oorlogschip en
helde strandewaart en schoot.
In 'n wolke zand en schelpen.
rolde 'n ruiter stokkedood.
Ginder verre stortte 't brandend
dak in van 'n kerkgebouw
en de torennaalde laaide
lijk 'n toorts in 't hemelsblauw.
AFTOCHT

Uit den zeeslag, over nachte,
kwam 'n oorlogschip gevlucht,
met gescheurde zeilen op, die
flapten langs de purper lucht.
Lijk 'n afgekraakte sparre,
hing de groote mast gesplet
en de leege vaten buskruid
waren rond de schans gezet.
In 't geschemer van de mane,
lijk 'n beeld, stond de admiraal,
boven op de brugge, met z'n
kolder aan van blinkend staal.
Al z'n mannen, zwart lijk duivels,
liepen barvoets over 't dek
en, van uit de diepe luiken,
woei 'n geur van brandend pek.
Twee geketende, ijzren ankers
ploften nere, met 'n zwaai,
lijk de klauwen van 'n valk en
't schip lag vaste langs de kaai.
ROUWE

Onder 't eeuwig licht, dat in den
choor, 'n weeke klaarte smeet,
knielde 'n weduw, op 'n bidbank,
met 'n slepend rouwekleed.
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Treurig galmde, in de donker
kerkebeuken, heur gesnik
en zij dook hour wezen, met de
tippen van 'n zwarten strik.
Bij heur stond 'n slanke knape,
met z'n vuist, tot aan den duim,
in z'n gordelriem en op z'n
lippen, beefde vlokkig schuim.
Hij verkropte 't grievend leed, diep
in z'n kele en, langs z'n kin,
hing z'n glimmig, pekzwart haar af,
met vernokte krullen in.
De appels van z'n gloeiende oogen
keken sterling, op den grond
en hij vribbelde, in z'n vingers,
z'n fluweelen mutse rond.
DE PEST

Langs de donker strate, lag 'n
lichaam, op 'n steenen bank
en, van uit de keldergaten,
welde 'n sterke, reeuwsche stank.
Haastig, door de groene verte,
met z'n wezen, wit lijk was,
stapte 'n pater, die 't officie
van de dooden luidop las.
Vóór hem, in de wulpsche zachtheid
van het lauwe zomerzand,
liep 'n jongen, barvoets, met 'n
vetten fakkel in z'n hand.

Boven, in den zoelen hemel,
zwom de mane voort, die bleek,
lijk 'n mager tooverhekse,
langs de ticheldaken keek.
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En in 't zwarte lommer van de
spitse gevels, vluchtte 'n hond,
met 'n langen menschenschinkel,
gapend in z'n muile, rond.
DE PELGRIM

's Nuchtens vroeg, 'n grijze pelgrim,
moe van verre reizen, zat,
snorkend op 'n bank, te slapen,
vóór de poorte van de stad.
Langs z'n uitgemergeld wezen,
bruingeweekt van 't zilte zweet,
woei 'n witte baard, tot in de
kappe van z'n bovenkleed.
Knoblig sleepte 'n geeselkoorde,
rond z'n kemelharen rok
en, in 't wakke zand gevallen,
lag z'n esschen wandelstok.
Boven, langs de dikke wallen,
overgroeid met ieftegroen,
blies 'n wachter, in den koelen
morgen, op z'n schel klaroen.
Diep in 't Oosten, rees de zon en
verfde 't mager wezen rood
van den afgebeulden pelgrim,
die, verwonderd, wakker schoot.
BOETVEERDIGHEID

Op de tichels van z'n kluize,
lag 'n monnik neergeknield,
die z'n mager armen, rond 'n
steenen kruis gesloten hield.
Aan 'n nagel hong 'n geesel
en er droop 'n warme vloed
roode perels, langs de knobbels,
lijk 'n rozekrans van bloed.
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Uit de bogen van 't gewelf, in
naakte schorren toegeleid,
lijk de kelders op 'n kerkhof,
viel 'n natte killigheid.
Half gedoken stond 'n doodskop,
in den hoek en loerde scheel,
naar de snakegeluw tanden
van z'n grimmig bekkeneel.

Lijk 'n herte, dat benauwd is,
tikte 't uurwerk, in den gang,
en, ter kerke, zuchtte 'n slepend
koor, den Dies irae-zang.
SCHAAKSPEL

's Avonds, achter 't linnen windschut,
zaten, in 'n koude cel,
twee gestrenge paters, bij 'n
druipend waslicht, aan het spel.

Tegen 't schaakberd, op de tafel,
lag 'n dik getijdenboek,
met 'n hoornen snuifdoos nevens
en 'n rooden zakneusdoek.
't Kampte. De elpenbeenen stukken,
dreigend vóór malkaar gesteld,
kruisten lijk 'n legerbende,
't wit en zwart gevierkant veld.

Een der paters, zenuwachtig
dreelde rond z'n gladden kin
met z'n lange mager vingers
en misschoof z'n koningin.
Hij verloor en, monklend, gaf 'n
kopergroenen slechten duit
en de winner, wederjonstig,

stak z'n hoornen snuifdoos uit.

VA?' OVER OUDS
KERSTNACHT
't Sneeuwde. á%óór het klooster brandde 'n
vette toorts en 't roodgestraal
spruitte gloeiend, langs de steenen
moerpilaren van 't portaal.
Binnen, op 'n houten schrage,
deels bewimpeld door 't geplooi
van 'n reesem gildevlaggen,
stond 'n kribbe, vol met hooi.
Al de paters knielden neder,
plat ter aarde, in 't heiligdom
en de lector, zoekend, droei de
zijden van den psalter om.
Lijk 'n afgezant des Hemels,
bij de kribbe, 'n engel zat,
met papieren vlerken aan en
zwoei z'n walmend wierookvat.
En de kleine missedieners
zongen met hun helder stem,
die schalmeide door de beuken,
voor het Kind van Bethlehem,

OM. K. DE LAEY.

Antwerpen, 19o3.
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Als wij, wandelend door de velden of door het bergland
klimmend, onze oogen laten dwalen over alles, wat natuur
ons heerlijks biedt; wanneer wij drentelend in musea of op
de pleinen eener stad onze blikken laten rusten op hetgeen
ons daar omgeeft, dan dringt ons onweerstaanbaar een kreet
van bewondering naar de keel en spreken wij de woorden:
dat is schoon. Want 't is een feit, niet te weerspreken, zegt
Cousin in zijn werk : Du vrai, du beau et du bies (i) dat in de
meest verschillende omstandigheden voorwerpen ons tot
dien uitroep dwingen, ons prikkelen en aestetisch aandoen.
Wel is ons oordeel niet altijd even scherp omlijnd, ja, bestaat het somtijds in niets anders dan in een enkele niet
uitgesproken, bijna zelfs onbewuste gewaarwording; wel is
dat oordeel bij den een veel sneller dan bij een ander gevormd, doch zeker blijkt hieruit, dat wij een gevoel in ons
bezitten, dat ons prikkelt, als wij het schoone zien in de ons
omringende wereld. Nu geef ik gaarne toe, dat er zijn, die
slechts bewondering toonen bij voorwerpen, die iedereen
voor schoon houdt, met recht zelfs moge de beroemde
schilder Schnetz, zooals Gaborit schrijft (2), de werken der
meesters vergelijken bij de besneeuwde kruinen der Soracte,
waarover de toeristen der Campagna allen roepen en
meestal zonder er de schoonheid van te vatten, 't feit blijft
niet te min, dat het schoone ons « aandoet ». Het gevoel
moge ontaard zijn en verbasterd, het bestaat. De smaak voor
het schoone zij al niet, zooals soms geleerd wordt, een zesde
zintuig, het is toch een vermogen ons geschonken.
(i) Blz. Iog.

(2) P. GABORIT : La Connaissance du Beau, blz. 5.

DE WAARDE EENER SCHOONHEIDSTHEORIE

327

Gelijk alle vermogens echter behoeft het leiding, vormingen dit niet slechts van ieders individueel gevoel, maar
van de rede, de toepassing der beginselen. Nu is de schoon
wel niet altijd, ook voor den aesthetisch goed gevormde,-heid
even schitterend en helder en ontsnapt zij daarom dikwijls
aan ons oog; doch vele malen ook verstaan wij de teekens
niet, waarin het boek der schoonheid is geschreven. Achteloos gaat onze blik datgene voorbij, wat den indruk van
schoonheid te woog zou brengen. Er behoort begrip zoowel
als oefening toe om het ((fijne » te zien. Op 't eerste gezicht
schijnt vaak iets mooi, doch wee, wanneer men het eens
nader bekijkt. En, omgekeerd, wordt soms een leelijke indruk door wat scherper zien verwijderd. Zal iemand, die
nimmer let op edele uitdrukking of bevallige lijnen, de geheele schoonheid ontdekken in een Rafael, een van Dijck?
De snaren zijner ziel zijn gestemd op geheel andere tonen,
zij klinken niet bij een hooger akkoord. Het is noodig die
snaren te spannen op den grondtoon der schoonheidsmuziek,
opdat zij zingen, wanneer haar heerlijke melodie vernomen
wordt.
Meer wordt door de schoonheidsleer ook niet beoogd. Zij
bedoelt slechts een vorming. « De leer der schoonheid, )) zegt
p. Cagnacci (i), ((geeft noch het genie noch den smaak voor
het schoone en door de kennis harer wetten wordt niemand
kunstenaar. Doch zij prikkelt,bevordert en leidt het natuurlijk
vermogen schoonheid te zien en voort te brengen. ((Schreef
dit ook niet reeds de groote Petrarca in een zijner dialogen :
« Neem allen bijeen, die door hun talenten schitteren in
heden, verleden en toekomst, zij zullen niet een genie opwekken, tenzij innerlijk een aanleg aanwezig is, welke, geleid
en geoefend door den geest des meesters, het echte van de
kunst weet te grijpen. » ( 2)
Is zij derhalve niet in staat den kunstenaar het aanzijn
te geven of den aanleg voor de beoefening der kunst, zij is
voor hem zoomin als voor den criticus van onnut. Wie
immers zal zichzelven een albeslissend oordeel aanmatigen,
(1) O. CACN:ACCI, S. J. :

blz. 3o.
(2) Dialog. 41.

Priuciiia Esthetices scholis acconwdata,
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vooral zoo dit zijn eigen werken geldt. Zeer licht zal zulk
een oordeel ingegeven zijn, niet door de beginselen of wetten, of liever door de rede, maar door natuurlijke liefhebberij en aandrift. Is het niet dringend noodig een onpartijdig
rechter te bezitten, die vaste uitspraken heeft, welke als
beginselen kunnen worden toegepast?
Die rechter en die beginselen zijn de schoonheidsleer.
Haar wetten worden afgeleid uit de werken van die wonderbare meesters, die hebben begrepen en toegepast, wat werkelijk schoonheid is. Onder hunne leiding bij 't zien van
het concrete schoone leert men de schoonheid en vormt
men den smaak beter dan op eigen redeneering, beter ook
wellicht dan bij 't aanschouwen van de wonderen der
natuur. Maar ook nog voor de grootste meesters is het nuttig,
neen, noodzakelijk hun begrip van schoonheid te toetsen aan
de regelen uit andere meesters getrokken en als vaststaande
aangenomen.Door gestadige ontwikkeling brengt een minder
begaafde het verder dan hij, die met de schitterendste talenten
begiftigd, zijne ontwikkeling min of meer verwaarloost. Zoo
verhaalt, zegt Gietmann (i), Sophocles van zichzelven en
van Aeschylus, dat deze onbewust en van natuur de schoonheid trof, hij echter zelf de beginselen bestudeerde en
met zorg en ijver deze trachtte toe te passen. De uitslag was,
dat de beroemde criticus Aristophanes de kunst van Aeschylus, hoewel zijn vriend, nog hier en daar belachelijk vond,
maar niets dergelijks bij Sophocles bemerkte. Göthe zegt
dan ook met waarheid :
« Dem glückligsten Genie wird's kaum einmal gelingen
Sich durch Natur and durch Instinkt allein
Zum Ungemeinen aufzuschwingen. » ( 2)
Nu is het zeker, dat meer nog dan door hooren zeggen,
de smaak ontwikkeld wordt door zien en zelfs de smaak
hoofdzakelijk wordt verkregen door studie van de meesters;
(i) G. GIETMANN, S. J. Algemeine Aestetik, blz. io.
Zelfs het grootste genie zal het niet dan bij hooge uitzon
gelukken, zich, geleid slechts door natuurlijken aanleg en-dering
gevoel, op te werken tot een meester. (,Aangehaald bij G. GIETMANN, t. a. p.)
(2)
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doch ten andere is het even beslist, dat om die schoonheid te
begrijpen alreeds een vorming wordt vereischt. Zal men niet
worden verblind door den schitterenden naam des meesters,
dan moet men noodzakelijk de beginselen kennen en de
meesterstukken toetsen aan de regels, die samenhangen met
het wezen van de schoonheid. Boven de « erkende meesterstukken en meesters van alle tijden » stellen wij met Prof.
Mutsaers (i), « de onveranderlijke natuur waarvan zij de
trouwe tolken waren ». Dweperij en onprincipieele navol
hebben, helaas, tot de wansmakelijkste conventie aan -gin
gegeven. De meesters hebben de kunst op bijzondere-leidng
wijze getroffen en zij zijn daarom ons voorbeeld. Maar hebben zij ons het goede geschonken, kiezen wij dan ook bij
hen, wat inderdaad goed is. Men toetse de gewaarwordingen
bij de studie der meesters ondervonden aan het beginsel ;
want, weet dit wel, de meesters maken de wetten niet, zij
openbaren die enkel. De wetten, waarop ook een meesterstuk, bewust of onbewust, gegrond is door zijn maker zijn
bepaald, ik zeide het reeds, door de eischen der natuur. Die
algemeene wetten geeft de schoonheidsleer.
Het is echter niet voldoende die te kennen in theorie;
zoo men ze goed wil leeren en meer nog, zoo men ze toe wil
passen, is het noodzakelijk ze te zien opgevolgd in de stuk
meesters. De schoonheid toch is in de zaken. Daar-kendr
zijn de wetten neergelegd in de meest verscheiden vormen,
al zijn die soms door walgelijke en grof- plompe bijvoegsels
wat mismaakt. Daar moet men de schoonheid eigenlijk leeren
voelen. Niet het abstracte schoonheidsbegrip voldoet voor
criticus of kunstenaar, hij moet verder, veel verder gaan.
Aan de hand der Esthetica moet hij de schoonheid in hare
wisselende vormen trachten te ontdekken en aldus in zijn
geest de begrippen van het schoon scherp omlijnen.
Dat in de meesterstukken werkelijk wetten of vaste voor
worden vervuld en de schoonheid dus meer grond-warden
heeft dan subjectief gevoel,bewijst de vereering, die ten allen
tijde ieder oordeelkundige daaraan schenkt. Dat soms de
een iets schoon vindt, wat een ander leelijk noemt, is vol(i) A. N. MUTSAERS, Pr. Eer woord over Kunsttheorieën (De
Katholiek, 1902, 121e deel, blz. igg).
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strekt nog geen bewijs, dat van schoonheid heel geen vast
begrip bestaat, doch dat dit al te veel verkeerd, ja, soms
geheel naar willekeur zijn toepassing vindt.
Men heeft wel eens de schouders opghaald voor al dat
onderzoeken en minachtend verklaard tevreden te wezen met
de individueele gewaarwording,geene waarde te hechten aan
dat pluizen tot de « causa ultimae ». Maar moeten wij dan
blijven stilstaan bij de empiristische waarneming, het « bewuste» gevoel van de individueele neiging en aandrift?Zetelt
dan niet meer de rede in onze ziel en heeft voor de rede niet
alles in de natuur zijn wezensbegrip? Het is aantrekkelijker
op eigen gevoel een oordeel uit te spreken dan zich te
moeten verdiepen in een speculatieve beschouwing van het
schoon om die vervolgens toe te passen. Maar iedereen zal
moeten toegeven, dat de smaak eene logische ontwikkeling
behoeft. En dan spiegel; zich de verstandige aan den wijzen
Aristoteles, die eenzelfde gewaarwording ondervindend, uitriep « XaXeiraTa KaAa » i) en met nieuwen ijver aan de
schoonheidsbeginselen doorwerkte.
Besefte men dit beter en paste men dit toe, dan zouden
wij een oordeel niet zoo dikwerf zien veranderen. Wel zou
er altijd « scholen » blijven, maar men zou niet dwepen-den
met alles, wat daartoe behoort, noch minachtend neerzien
op hetgeen daarbuiten werd geleverd. Hoevelen zijn er tegenwoordig niet, die de oogen sluiten voor al wat niet
« modern » is. Is dat naar recht geoordeeld? De groote
meesters doen het anders. Zij stellen de moderne stijlpro'
ducten op hunne juiste plaats, niet altijd op de hoogste. Het
schoone richt zich tot de rede en mag niet tot een modeartikel worden verlaagd, dat grillen voldoet.
Den mensch alleen is het gevoel voor schoonheid ge
schonken. Als mensch niet rede en verstand begaafd, moet
hij een oordeel vellen en niet geleid door zinsbetoovering of
individueel gevoel alleen. « Ware het niet beter, » vraagt
Gietmann, « dat men zonder vooroordeel aan de algemeene
oesthetische beschouwingen haar juiste waarde toekende en
door haar geleid de gegevens van het historisch onderzoek
vruchtbaar trachtte te maken ? » ( 2) Met te zeggen, dat iets
(

-

(i) Het schoone is moeilijk.
t. a, p blz. g.

(2) G. GIETMANN,
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is uit dezen of genen tijd of school, van den gothieken, den
modernen stijl, is geen schoonheidsoordeel uitgesproken,
tenzij men bedoele, dat liet in dien stijl volmaakt is. Wil
men naar recht en waarheid vonnis vellen, dan is allereerst
de toepassing noodig van de wetten der natuur, van de wetten die het wezen der schoonheid tot grondslag hebben.
Gelukkig, dit komt in de moderne richting meer en meer
tot zijn recht.
Nu is het moeilijk voor een kunstoordeel, dat zooveel
dingen in zich sluit, alle verhoudingen op haar juiste plaats
te stellen. Dikwerf is er misgetast in schoonheidsteer en oor
Doch verre, dat ons dit den moed zou benemen, dringt-del.
het ons tot ijveriger studie. Men kan voordeel doen met eens
bedreven feilen. De verschillende systemen toonen ons de
klippen,waarvoor wij ons te hoeden hebben, die wij voorbij
moeten varen, zóó duidelijk, dat zij bijna een gids zijn naar
de haven der waarheid. De geschiedenis, die ons de vele
schoonheidstheorieën aanwijst, mag ons niet ontmoedigen.
Zij zijn veeleer het middel op de studie dier systemen, op
de beschouwing van hun strijd, hun val een theorie te bouwen, die geen kritiek kan afbreken, omdat haar fondamenten
zijn gegraven in hart en geest en steunen op het waar gevoel, de goede redeneering. In een volgend artikel wil ik
beproeven dit te doen en van wijsgeerig standpunt het
begrip van schoonheid te bepalen.
Osch.

P.

TITus BRANDSMA.

Ord. Carm.

.^ . VROEG SCHEMER ~ -

Erg warm in het klein, gezellig salon, vond ze; zoo'n
zoele, benauwde warmte, die je naar het hoofd steeg als je
eens geregeld door wilde denken; bah, geregeld doordenken,
waarvoor ook eigenlijk.., t' hielp immers toch geen zier....
Een smaakvol salonnetje met gezellige Hollandsche
meubels, die hun best deden niet te vloeken tegen de
rococopatronen van het behang en de gouden biezen en
richels op deuren en langs kozijnen; ze pasten bij de zware
roode gordijnen, waar 't gedempte licht der salonlamp
warme schaduwen en diepe gleuven op teekende ;... als je
alleen langs de gordijnen keek... zoo recht naar boven, tot
aan de volle draperie, scheen de kamer heel groot, en als je
dan rondkeek was het zoo'n klein gezellig hokje en de
sierlijke menuetpoppetjes keken vanachter hun passepartouts
in gouden lijst met verwonderde, lieflachende gezichtjes en
nederbuigende kopjes naar die groote stevige fauteuils en
de roode bloemen op het axminster kleed, alsof die domme
meubels het konden helpen, dat ze geen sierlijk gebogen
pootjes en gebloemd overtrek hadden.
Maar als je altijd alleen zat, dan waren de kamers toch
ongezellig en groot ;... ze dacht aan thuis vroeger, dat
groote ruime huis op de Keizersgracht met die hooge,
donkere kamers. Gek, dat ze 't daar nou nooit eenzaam had
gevonden, ook niet na Mama's dood, toen Pa den heden
dag op 't kantoor en de jongens op kostschool waren....
Zij stond op uit de gemakkelijke, breede canapé, rekte
zich, streek de blonde krulletjes van haar gloeiend voorhoofd
en keek in den spiegel ;... reform stond haar toch wel, maar
ze moest geen rood meer dragen, daar was ze te bleek voor
geworden... Ze draaide zich om, met zekere voldoening,
om veel langer te lijken in het sleepend kleed; ze zou nu
vooreerst maar reform blijven dragen,... maar nee... geen
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rood meer. Eigenlijk was het jammer, als je op je drieentwintigste jaar al begon af te takelen ; zulke vreemde trekken
en blauwe kringen om de oogen,en de mond zoo onnatuurlijk
rood tegen de blasse kleur... Ze lachte bitter — dus was ze
nog niet heelemaal onverschillig geworden voor haar
uiterlijk,... mijn God,... voor wie wou ze dan eigenlijk nog
mooi zijn... 't kwam er ook wat op aan !!
Ze nestelde zich weer in haar sofahoekje, geeuwde nog
eens en streek de franje van den tafellooper glad ; God nog
toe, eigenlijk moest ze maar wat gaan lezen, je kon toch
niet altijd en eeuwig zitten te kniezen. Maar wat? Die
vervelende Matin, ze was nu eenmaal geen krantenmensch en
de Revue Européenne had zoo'n sentimenteelen roman... Nou,
dan zou ze straks wel wat Hollandsche lectuur krijgen, de
avond was lang genoeg; van de fraaiïgheden, die haar man
zoozeer interesseerden bracht-ie wijselijk niets meer mee,
sinds zij een paar romans in de kachel had gegooid.
Haar man.., ze was nu al drie jaar getrouwd, wat
'n tijd.... En als een visioen uit Lentedagen, rees voor
haar op het beeld van het zonnige, lachende kind, dat zoo
vroolijk haar bruidsdag vierde. Ze zag zich weer in het
zwaar satijnen bruidskleed met de myrtebloemen in de
blonde vlechten, en Raymond, haar Raymond, naast zich.
Ze hadden wel eens met zeurderig hoofdschudden en
bedenkelijk wenkbrauwoptrekken gewaarschuwd, de stijve
menschjes, die niets begrepen van haar jong geluk; ze
hadden Pa gewaarschuwd, dat hij toch moest weten wat
hij deed... zoo'n jong ding... en dan heelemaal naar Parijs!
Nu, ze kon toch warempel niet half naar Parijs gaan ;... en
en wat hadden ze op Raymond te zeggen ?... Nu ja, in zijn
jonggezellen- leven,... u Toen was ik ook geen heilige »
lachte haar Vader... Dat waren immers de wilde haren, hoe
eerder ze die verloren, des te dergelijker werden ze na hun
huwelijk; en Pa had immers alle informaties genomen, en
hij hield zooveel van haar,... me dunkt, dat was toch
hoofdzaak.
En 't eerste jaar schreef ze brieven, overvloeiend van
geluk, en nu... was ze er zeker aan gewend, dachten de
broers... natuurlijk, 't nieuwtje ging er af ook...
Dan die eerste wreede ontgoocheling, wat had ze toen
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geleden... ze rilde, als ze er nog aan dacht... eigenlijk leed
ze nu veel meer, maar, je went er aan,... doch toen...
Ze had hem geen scène gemaakt, maar ze was zoo
in-naar geweest, zoo wanhopig bedroefd, en hij had haar gesmeekt,dat ze toch niet kwaad zou zijn; iedere man had wel
eens een zwak oogenblik, en ze zei immers zelf, dat drukke
Café- en boulevard-leven, dat roezemoezige lawaai, daarvan
kwam een mensch wel eens uit zijn gewone doen. Nee,
waarachtig, op zijn eerewoord, 't zou niet meer gebeuren...
Als ze nou maar niet zoo schreide... en hij kuste en suste
haar in zijn armen, en streek met zijn vrouwelijk fijne hand
langs haar krullebol, en toen hij 't schokken van haar jong
lichaam tegen zijn borst voelde, bukte hij zich, dat zijn
zwarte snor haar in 't gezicht kriebelde... Laf, was ze toen
geweest, ze schaamde zich voor haar eigen gevoel : glimlachend ontving ze hem, ook als hij wat later thuis kwam,
altijd er op bedacht zich lief te kleeden, de kleuren, die hij
mocht.., en ze zong, en speelde piano en kapte zich vijfmaal
op een dag, angstig, dat hij een andere vrouw zou bewonderen dan haar, mooier vinden of amusanter.
Verachterlijk om je altijd door te sieren uit vrees... hé,
is dat liefde, die je op zoo'n wijze behoudt !
't Had ook niet lang geduurd, toen ging 't weer
denzelfden weg op als eerst; nog veel erger...
Als mannen dolle streken uithalen, dan zegt men
« 't Is de jeugd », als meisjes een beetje los doen, wijst men
ze na;... als mannen drinken is 't « treurig », als vrouwen
zich te buiten gaan « afschuwelijk »; als een getrouwde
man... « nu ja, een beetje dwaasheid, de vrouw moet ook
iets door de vingers zien »... in Frankrijk meestal heel wat,
vond ze, maar een gehuwde vrouw ! ! ! ! die moet haar eer
bewaren, onbevlekt, onaantastbaar.
Loom drukte ze 't hoofd in de kussens : « een bewijs,
dat wij vrouwen moreel hooger staan. »
Al kwart voor negen, gelukkig!
Wat zijn die avonden toch lang, 't is ook al zoo vroeg
schemer... Vroeg Schhemer... in haar leven had de dag. toch
wel erg kort geduurd, en ze hield niet van schemerdonker,...
ze hield van licht en warmte en -zonneschijn !' !
Sinds den dag, dat ze alles ontdekt had, (veel erger
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dingen dan 't jaar te voren) leken het haar zulke kleinigheden, waar ze zich vroeger naar over had gemaakt. Sinds
dien dag, was zij de koele, kalme vrouw met den kouden
verachtenden blik, en de trotsche zelf beheersching geworden. Een half jaar geleden had ze hem haar geheim verteld:
't zoetst en heiligst geheim, dat een jonge vrouw haar man
kan toevertrouwen en hem aangekeken als wilde ze vragen:
« Kan 't je eigenlijk wat schelen ? »
Neen, ze kon een boel verdragen als ze wilde... er kon
toch niets ergers meer komen en iedereen kende de geschiedenis.. , zulke geschiedenissen zijn 't gauwst bekend.., doch
niemand onthield haar den verschuldigden eerbied. Natuurlijk, ze kon recht krijgen, als ze wilde, maar een gescheiden
vrouw daalt in de publieke opinie ; 't kon haar ook wat
schelen... maar voor 't kind ; lief, klein engeltje, niemand
zou er iets op aan kunnen merken... « De ouders zijn van
elkaar af »... ze voelde wat dat zijn moest later voor 'n zoon,
of voor n' dochter nog erger... Ze bad God, dat 't maar een
meisje mocht wezen.
Die anonyme brieven, ze kon ze niet eens meer tellen;
in 't begin schokte het haar wel.., ze bleef een paar dagen
van streek... en als ze dan een vluggen stap op den corridor
hoorde en zijn vroolijke, volle stem Cesar riep, wilde ze de
deur wel opengooien, en hem aanvliegen : « lafaard! ellendeling ! n
En als hij binnen kwam zeiden ze beiden: « Bonsoir. »
Uit voorzorg wierp zij de brieven in den kachel; Justine
moest eens snuffelen in de snippers van de papiermand.
Een oogenblik later stond ze in de eetkamer, rommelend
tusschen wat kranten en tijdschriften, die op tafel lagen ;
onverschillig nam ze er een paar mee, draaide toen even
voor haar boekenkasten,nam een bloemlezing van Potgieter,
omdat die voor de hand lag.
't Was toch ellendig stil, zoo'n godsganschelijken dag
alleen; en met 'n glimp van geluk in haar oogen vouwde ze
de plooien van een jurk, 'n mooie doopjurk, en toen die daar
zoo fijn en teer in haar werkmandje lag, streek ze er
liefkozende met de hand overheen.., wacht, ze had gisteren
net 'n sachet gekocht, Violettes de Parme, dat rook zoo
z3
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lekker ; die zou ze er gauw tusschen leggen... Alles zou licht
en teer en frisch en mooi zijn voor haar lief engeltje...
Zij legde een paar onverkwikkelijke moderniteiten,
waarin regenweerpoëeten hun beurtelings smachtende,
weeklagende of donderende stemmingen in even fraaie
klanken als onbehaaglijke woorden luchtten, van zich af, en
sloeg Potgieter op. 't Boek viel vanzelf open op de meest
gelezen plaatsen, en ze begon machinaal :
« Elzemoêr van Noortgerhout,
Die, haast tachtig jaren oud... »
Eigenlijk kon ze het boek ook wel toeslaan, want ze
kende dit bijna van buiten, maar lezen was altijd nog beter
dan denken...
De pendule op den schoorsteen tingtangde negen
slagen, die hel klonken op het marmer, en dan lang bleven
hangen met zilveren geluid in het rustig vertrek.
« 't Woord des Heeren is getrouw,
Ik slechts doornen lezen zou
En geen druiven... »
Met een wee gevoel liet ze 't boek van haar schoot
glijden. Lieve, hemel, als je nog geen vijf-en-twintig bent
en je krijgt dan al niets meer te lezen dan doornen...
Toen dacht ze aan 't sierlijk wiegje, dat ze vanmiddag
had gezien, zoo'n leuk model, net 'n schuitje en dan
gevoerd met blauw satijn... Zoo hèèl ongelukkig was ze
nou toch nog niet...
Rue Saint-Martin, bij de familie Chorard, op de
zevende verdieping...
Met een koortsrilling trok ze de schouders op, kneep
de handen in elkaar, die klam voelden,.., jawel, ze was er
geweest, ze was er heengegaan : zekerheid hebben is altijd
beter...
't Was een heel eind van huis, en dan al die trappen
op, donkere, glibberige uitgeholde treden, waar je voeten
op terugslierden bij eiken pas, en een vettige, kleverige,
ijzeren leuning, bah, ze had de lucht den heelen dag nog
aan de vingers. Toen was ze er eindelijk, wee van den
stank, die links en rechts opsteeg uit hokken, die woningen,
waar wezens, die menschen heeten, hun leven slijten.
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Veel geschreeuw van kinderen en kijvende vrouwen
met schelle stemmen, en hier of daar, in de donkerte van
een uithoek, joelende meiden, stoeiend met 'n jongen, die
even een boodschap deed voor zijn moeder.
— Woont hier de familie Chorard ?
Jawel, daar woonde ze : een kamertje met keuken,
krotterig klein, doch alles kraakzindelijk, ongewoon zindelijk voor een arm Parijsch huishouden ; ze kwam bij van
de frissche lucht, die het opengeslagen venster binnenstroomde ; de vrouw des huizes zette de handen in de
heupen en keek vorschend naar de mooie bleeke dame, die
zich de moeite gaf, zoo hoog te klimmen.
't Was een flink mensch, reet groote, grove trekken,
ruwe werkhanden en een zwoegend vooroverbuigen van
haar sterk lichaam, alsof ze veel zware lasten droeg ; ze
bood een stoel en ging zelf ook zitten.
.... Jawel, ze was weduwvrouw, tien kinders had ze
gehad, en een goeie man ook ; jammer, dat-ie dood was ;
nou ja, ze had er nog een zielmis voor laten lezen. En de
kinderen waren nou groot, God zij dank, en allemaal aan
't werk. Drie al getrouwd (de armoe trouwt vroeg) en twee
op 'n ambacht; bij een broer van haar, uit het dorp, waar
ze vandaan kwam.
De vreemdelinge wendde verlegen het hoofd naar de
mode geraniums in vurige potten op het raamkozijn.
— En Marianne, is dat de jongste ?
Een wilde smarttrek vloog over het ruwe, rimpelige
gelaat; nijdig bonkte ze den stoel weg : « 0, wist Madame
dat ook al ? n
Een oogenblik vreesde de « madame » dat de vrouw uit
het volk zou uitvaren, vragen wat ze kwam doen in 'n andermans huis, haar aan de deur zou zetten. Maar vrouw
Chorard wreef met het blauwe voorschoot langs de roodgerande, harige oogleden.
— Eerst wou 'k er de deur uitsmijten, zoo'n slet, maar
afijn, 't is altijd je eigen kind, en God weet, Madame,
't was altijd zoo 'n goed kind. En nou zoo'n schande voor
haar heele leven ; je kon wat ondervinden ! ! Och ja, die
meisjes op zoo'n atelier en 's avonds 'n heel eind loopen
naar huis,... Madame wist er alles van. Je kunt er zoo'n
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kind makkelijk in laten loopen, en als ze achttien jaar zijn,
dan gelooven ze alles.., met mooie beloften... Madame wist
er alles van...
Jawel, Madame wist er alles van... Madame wist het
veel te goed.
— 't Is een jongetje, hé?
— 'n Mooie lekkere krullebol, (met zekeren trots)
waarachtig een echt grootelui's kind. Marianne is er mee
uit, ze had te veel hoofdpijn om naar 't atelier te gaan,
maar ze wou toch; a kind, » zeg ik zoo, « blijf in Godsnaam
thuis, je ziet er toch al uit als de dood ; » en vroeger was 't
de flinkste van allemaal.., ja, ja, je beleeft wat met tien
kinders...
Ze had zoo'n heimelijk verlangen om het meisje te
zien, maar ze wes hier al zoo lang; vrouw Chorard had de
meededeelzame vertrouwelijkheid van dorpsmenschen behouden, en er lag zooveel aandoening en medelijden in
't lieve gezicht der vreemdelinge, geen zier verachting of
afkeur... 't Moest er ook nog bijkomen, de groote wereld
moest op zulke menschen afgeven... 'n mooi ding,... steek
de hand in eigen boezem...
Toen een sleepende tred op de trap, een lachende
kinderstem en een zacht, vermoeid vrouwengeluid: Marianne
kwam binnen.
Een bleek, teer meisje met roodbruine krullen om het
blauw -geaderd voorhoofd, n' spits neusje, ingevallen trekken,
'n teringkleurtje en een weeë dofheid in de grijze oogen.
Toen ze de vreemde zag, steeg 't bloedrood in het jonge
gezichtje; ze drukte haar kind vast in de magere armen.
— Moeder,kom eens even hiernaast,buurvrouw roeptje...
Ze stonden tegenover elkaar : een slanke, bleeke,
deftige vrouw, en 'n ziek, uitgeteerd schepseltje met
schaamrood op de wangen, en een schuwen, moeden blik.
— Wat een lief jongske, laat eens kijken.
Marianne zette het kind op den grond: een lekker
snoetje met zijn moeders krullen, maar 't verdere gezichtje...

o God...
De muren der kamer kwamen op haar toe, langzaam,
voorzichtig, als schuifelde ze voorwaarts... nader kwamen
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zij, dat ze den druk voelde, van achteren, dan van voren,
schoven 't kind dichter bij haar en drukten.., drukten...
wat kreeg ze 't benauwd... Waarvoor was ze toch hiergekomen ? ? En de geraniums dansten in de vurige potten,
een wilden, tollenden rondedans... Toen hoorde ze 'n snik
en ze kwam weer bij. 't Mooi jonske borg zijn kopje in
moeders rokken, verschrikt door de starre houding der
vreemdelinge.
Met de armen op de houten tafel en 't hoofd in de
handen verborgen, huilde Marianne : korte zenuwachtige
snikjes.
— Madame de Réville, oh Madame, waarom is U hier
gekomen... ik kan 't zoo al haast niet meer uithouden...
en nu...
Ze schreide zachtjes, nu en dan heftig nokkend, haar
best doend om zich in te houden.
De stem der bezoekster klonk haarzelve vreemd in de
noren... zoo hol...
— Marianne, je moet niet meer naar 't atelier gaan,
je zult er je dood werken; en je moet gezond blijven en van
je zoontje een flinken man maken.
Ik zal je wel werk bezorgen, dat goed genoeg betaald
wordt...
Ze wist zelve niet recht meer, wat ze gezegd had, ze
wou alleen maar moed inspreken : dat kind was er eigenlijk
nog naarder aan toe dan zij.
Met een woesten gil vloog Marianne op:
— Ga heen, Madame, ik bid U, ga heen, ik kan U niet
meer aanzien... als U alles eens wist.., ga toch heen, ik
durf geen mensch meer aanzien... En toch, waarachtig, ik
wist niet, dat hij getrouwd was... waarachtig niet... Toen
zag ik hem eens met U, en een van de ateliermeisjes zei :
« Die vrouw kan de lol ook op» en ik schrikte zoo, dat ik
dacht dood neer te vallen... Och Madame, ga toch, ga dan
toch heen... ik kan niet meer...
Uitgeput viel ze op een stoel neer.
Wat er toen allemaal gebeurd was, daar had ze nog
maar zoo'n flauw begrip van. Vrouw Chorard kwam weer
binnen en samen brachten ze de half bezwijmde bij. Toen
sprak ze af met de moeder, zij zou wel voor werk zorgen...
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Marianne mocht niet meer naar 't atelier en later moest het
kind naar een fatsoenlijke school.
Toen ging ze in vredesnaam maar heen: Marianne
drukte de gloeiende lippen op haar handen, 't jongske lachte
met zijn donkere kijkers, een beetje verschrikt door de
ongewone drukte.
Alle veertien dagen kwam Sophie nu 't werk terugbrengen en geld ontvangen; Sophie, de tweelingzuster van
Marianne met haar veerkrachtigen tred en blijden schitter gloed in de oogen ; met de blozende wangen en den
jeugdigen, coquetten lach. Sophie, die deed vermoeden,
hoe mooi haar zuster vroeger geweest moest zijn. Werk had
ze natuurlijk niet altijd, maar ze vroeg het dan aan haar
vriendinnen voor een arm gezin... 't Meest werd ze hierin
geholpen door de oude mevrouw Reygoire...
Reygoire... gek, dat ze vanavond juist allemaal aan
zulke akelige dingen dacht.
Dien dag, dat ze bij de Chorards was geweest, bleef
Raymond toevallig eens thuis.., een uitzondering.
— Wat zie je er slecht uit vandaag.
— Vin-je ?
— Zoo vreemd, scheelt er iets aan ?
— 0 nee, dank je.
Er scheelde volstrekt niets aan, alleen had ze den
heden dag zoo'n vreemd gevoel in 't hoofd, zoo licht en
leeg en dan weer of ze topzwaar was.
Enfin, it y avait de quoi.
— Zeg?
— Wat is er.
— Ik moet zoo nog even uit.
— Ga je gang, ik hou je niet tegen.
— Nee, maar je ziet er zoo vreemd uit.
Hij stond nu in 't volle licht der salonlamp, zoo'n
donkere, elegante verschijning, haar Raymond.... Toch
nog met 'n vleugje onrust op 't knappe gezicht, en iets van
een trilling in zijn stem.
Ze stond ook op, nu leek ze bijna even groot als zij; in
zijn oogen las ze een vraag : ze had ook zoo'n wee gevoel in
haar lichaam, net of er gewichten aan haar voeten hingen.
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Daar was geen zweem van haat of rechtmatige ijverzucht, geen schorre heeschheid of wilde prikkel van
gekrenkte vrouweneer en beleedigde liefde, maar alleen een
koele, minachtende veroordeeling in den klank harer stem :
— Ik ben vanmorgen in de Rue Saint-Martin geweest,
bij de familie Chorard.
Ze sprak langzaam, drukkend op elke lettergreep; een
woeste gloed steeg in zijn oogen; hij werd vaalbleek.
— Je moest er immers nog uit, ga nu maar.
Wankelend ging hij naar de deur,keerde zich toen om...
Hoe lang ze in zwijm was gebleven, wist ze later niet
meer. Ze lag op de canapé, haar gloeiend hoofd tegen de
borst van haar man ; Justine hield haar polsen in een bak
water en van haar japon steeg een benauwde lucht van
azijn en Eau de Cologne.
Even sloot ze de oogen met een gevoel van veilig en
beschermdzijn in Raymonds armen, toen richtte zij zich
heftig op:
— Ga heen.
— Neen, antwoordde hij zacht.
— Ga weg, zeg ik je.
Ze trok de handen uit den bak, dien Justine vasthield:
« 't Is alweer over, dank je wei Justine, ruim den boel op,
't is heusch zoo erg niet, it zal maar naar bed gaan. Meneer
moet er nog even uit. u
— Je zult me plezier doen, wanneer je mij vanavond
alleen laat, zei ze nog mat.
Vanavond ! ! ! alsof hij zoo dikwijls bij haar bleef...
— Ik wou liever blijven...
En daarna aarzelend:
—'t Is heusch beter, dat ik niet ga,... en ik wou liever..,
— Ga weg, zeg ik je... ga direct weg... it wil alleen zijn...
Al het bloed steeg haar naar 't hoofd, bijna gillend stiet
zij hem van zich af.
Ze was blij toen hij ging, ze hield niet van scènes
't was zoo al wel.
Dien heelen avond bleef ze zitten soezen... Als Raymond
nu gauw terug kwam, heel gauw, en haar vergiffenis vroeg...
niet zooals verleden jaar, met kussen en liefkozen, maar
zoo, datje zien kon, 't was echt gemeend, dan... Hij hield
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toch nog wel van haar... Met een bitteren lach: « 't Armzalig overschotje van onze jonge liefde n... Als hij nu maar
gauw terug kwam, en berouw toonde, en ze kon merken, dat
't waar was, echt, oprecht gemeen, misschien kon ze hem
dan toch nog wel vergeven, ondanks alles... Als ze wou
scheiden, ze had er, dunkt me, het recht toe... Bah,
'n publiek schandaal.., was ze maar dood, dan voelde ze
niets meer van al die ellende, dan was 't ineens uit.
Toen dacht ze aan 't kindje, dat ze verwachtte en al
't bloed vloeide naar haar hart terug. « 0 God, nee, dat
niet, » bad ze in haar angst, adat niet. a Hé, ze rilde... een
oogenblik had ze net een gevoel of ze met dien wensch haar
eigen kind vermoordde.
Och, je wist eigenlijk nooit, of 't wel goed was, waarom
je bad... In 't eerste jaar van hun trouwen was Raymond
ziek geweest... de typhus... en dag en nacht had ze gebeden
voor zijn herstel.Zelf had ze gewaakt over het dierbare leven,
en hem verzorgd, verpleegd en gekoesterd; en haar ziel jubelde in dankbare blijdschap, toen hij haar behouden bleef.
Was hij toen maar gestorven. Ze zou wel geschreid
hebben, veel en lang... en bloemen gelegd op zijn graf,
maar 't was toch veel beter geweest, en al die ellende was
niet over haar gekomen en al die schuld niet over hem.
Toen dacht ze ineens weer aan den kleinen hartetroost,
die haar alle smart zou doen vergeten... Een kinderlooze
weduwe.., neen, ondanks alles, was het toch beter zóó.
En suf van lijden en denken, was ze eindelijk maar
naar bed gegaan. Ze zond Justine, die haar vriendelijk nieuwsgierig wilde helpen, ongeduldig heen.
Een poos lag ze toen wakker, verwonderd, dat Raymond
nog niet thuis kwam ; ze was ook zoo vreeselijk koud... op
't laatst dommelde ze toch in.
Parijs, dat van den nacht den dag maakt, was in dit
gedeelte der stad toch ook kalm en rustig.
Met 'n zwaar gevoel werd ze wakker :... gestommel op
de trappen, toen even bellen, daarna een heftige woorden.
wisseling en gerammel met sleutels.
Verschrikt vloog ze op... heel alleen... Raymond niet
thuis... Ze schoot haar peignoir aan en vloog meer opgewonden dan voorzichtig op den palier.
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Daar hoorde ze reeds stemmen.
— Schrik niet, mevrouw, ik ben het: Gaston Reygoire;
ik bracht Uw man even thuis.
Zelf opende ze haastig de deur en ontwaarde bij den
flauwen schijn der nachtlichtjes op den overloop, haar man
en zijn vriend.
Raymond stommelde vooruit, een paar passen met
onzekere beweging.Reygoire pakte hem tamelijk hardhandig
onder de schouders : Vooruit, loop door, zeg ik je. »
Zij liep haastig door naar de eetkamer en stak het licht
op, doodelijk verlegen voor den vreemde; vroeger was
't een intieme vriend van haar man geweest en hadden ze
elkaar waarschijnlijk wederzijds wel eens zoo'n dienst
bewezen, maar nu... Wat zou die nu wel denken van een
man, die zijn jonge vrouw 's nachts op zoo'n wijze verraste ?
Intusschen waren de vrienden binnengekomen ; Raymond viel op 'n stoel neer. Hij was geen drinker, zelfs geen
gebruiker; de roes bracht hem dus nog veel meer van streek.
Verlegen trad ze op Reygoire toe :
— Ik dank U wel, mijnheer, het is heel vriendelijk
van U...
Medelijdend gleed zijn blik over het bleeke, verschrikte
gezichtje en de bevende gestalte, slordig gehuld in den
haastig aangeschoten peignoir.
— Volstrekt geen dank, mevrouw; Uw man scheen
vanavond in de club een beetje opgewonden; ik waarschuwde hem nog, maar U weet hoe Raymond is...
vervolgde hij zachter, hem nog willend verontschuldigen.
— Ja, ja, onderbrak ze haastig,... keek toen weer beangst
op, Raymond liep naar de deur, een beetje waggelend.
— Bonsoir, ik ga naar bed.
Hé, ze rilde nog, als ze er aan dacht: hoe akelig klonk
zijn stem, zoo lallend en hakkelend; Reygoire was opgestaan
en pakte hem vrij onzacht bij den arm.
Zij bleef maar in de eetkamer..., hoorde hen nog praten
op den corridor, en Reygoire ongeduldig zeggen: « Hou nu
verder maar je mond, je moest je schamen voor je vrouw. ,)
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Wat had ze nu vanavond om telkens die oude geschiedenissen en al die narigheid weer op te halen... Gek, dat je
je oude gevoelens maar niet ineens kunt afschudden.Waarom
tobde ze eigenlijk nog over 't verloren geluk, in plaats van
te denken aan de toekomst, aan 't blauwsatijn gevoerde
wiegje, en de kanten doopjurk en de kleine, wollen sokjes.
Niet zoo heel lang meer, en dan... ze zou nooit meer
alleen zijn, en 't was dan ook niet stil meer in haar weelderig
huis, dat nu zoo triestig leek. In haar gedachten riep een
lief klaagstemmetje al : « Mama, Mama, » en met het blijmoedig toekomst-vertrouwen van een jonge moeder, die
haar eersteling verwacht, vergat ze al de flesschen, kruikjes
en papjes, en de misère van tanden-krijgen en inenten, die
het gelukkig tijdstip, waarop de kleine lieveling ((Mama))
roept, voorafgaan.
Een bescheiden tikje.
— Binnen.
Justine stak het tullen mutsje om de deur.
— Mevrouw, daar is mijnheer Reygoire, die wou U
nog even spreken.
Een schrik trilde door haar leden,... Reygoire... wat
zou er nu weer zijn,... Kwart voor tien al...
— Laat maar binnenkomen.
Ze probeerde nog even de sporen weg te wisschen van
tranen, verdreven door de laatste hoopvolle gedachten.
Maar toen hij binnentrad, een krachtige, middelmatig
lange gestalte met forsche bewegingen en een innemend,
onknap gelaat, zag hij een bleek, treurig gezichtje, met
vermoeide, roodomrande oogen en een droeven trek om
den mond.
Zij beproefde even te glimlachen met een vleug van de
vroegere beminnelijke vroolijkheid — een schrille tegenstelling.
— Zoo laat nog, mijnheer Reygnoire.
Toen opeens las ze in zijn oogen zoo'n weeë, diepbezorgde uitdrukking, net als in Raymonds oogen, toen ze
ontwaakte uit die zware flauwte. En met een poging om
moedig te schijnen:
— Wat is er gebeurd? U behoeft er geen doekjes om
te winden. 't Klonk bijna koel.
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Hij schudde even het hoofd om haar verkeerde voorstelling, trachtte haar langzaam voor te bereiden met
mannelijke onhandigheid. En eindelijk, omdat 't bleeke
gelaat voor hem toch al valer werd, en hij vreesde nog
meer stomiteiten te begaan :
— Ze hebben geduelleerd.
Een benauwde walm steeg haar naar 't hoofd.
— Is hij dood ?
Reygoire schudde van neen, energiek; maar ze zag den
weifelenden blik.
Met een rauwen gil viel ze voorover op de salontafel,
haar jong lichaam woest schokkend ; krampachtig woelden
de handen in 't blonde haar en met de wanhoop van een
gefolterde vrouwenziel :
— 0 God, Raymond... mijn Raymond...
Toen vloog ze wild op.
— Waar is -ie ?... ik wil hem zien ! ! Beneden ?...
Hij suste even met een poging tot kalmeeren.
We hebben hem terstond naar 't hospitaal gebracht, dat
was 't dichtste bij ; er was direct geneeskundige hulp bij...
Hij kreeg 'n lam gevoel over zijn eigen lompe domheid...
Waarom wouen die anderen het haar ook niet gaan zeggen ?...
Hij zag den koortsgloed, een gloed van haat in haar

oogen.
— Waarom hebben ze geduelleerd... om een vrouw ?...
Vreeselijke vermoeden, dat het zou geweest zijn om de
een of andere demi - mondaine, of 'n actrice van min allooi.
Vrij en sterk zag hij haar in de oogen, en geen zweem
van twijfel was in zijn stem :
— Neen, om een dwaze toespeling aan de whisttafel.
En zij geloofde den leugen, die haar de grootste smart
bespaarde
— Wij konden U zoo gauw niet bereiken, maar hebben
er terstond een priester bijgehaald,
Een dankbare blik lichtte even op het smartelijk gelaat.
— Het rijtuig wacht beneden, zal ik met U meegaan ?
Zij schudde 't hoofd : « Justine! u
Hij, de oude vriend van Raymond, kende 't huis; in
de eetkamer vulde hij een glas. met water, en dwong haar
tot drinken. — Justine kwam binnen.
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— Haal het goed van mevrouw, beval hij kort, en ga
met haar mee.
Ze was niet flauwgevallen, ze schreide niet eens meer,
ze had alleen 'n zinnelooze uitdrukking in de starre oogen.
Toen haar kamenier binnentrad, ging Reygoire heen met
een gevoel van overbodig zijn, betaalde den koetsier, gaf
hem 't adres waar mevrouw de Réville moest zijn, en liep
door. Een paar haastige stappen, en zijn vriend stond
naast hem :
— Hoe was 't ?... Scène gehad ?...
— Hij schudde t' hoofd.
— Bah, misschien zal ze 't zich niet zoo aantrekken.
Geërgerd trok Reygoire de schouders op, en bijna ruw:
— Als ze er maar niet gek van wordt.
— Kun je denken, weduwen worden zoo gauw niet
gek, vooral mooie weduwen niet.
Vrouwen, die zooveel geleden hebben, troosten zich
niet licht.
— Ja, ze heeft de pret wel opgekund, misschien wist
ze niet alles.
— Zoo niet alles, dan toch 't ergste; de rest kon ze er
zich wel bijdenken...
— 't Was eigenlijk 'n gemeen sujet, je behoeft niet
trotsch te zijn op jullie vroegere vriendschap...
Ze liepen een poosje zwijgend verder: Reygoire de
handen diep in den zak, met opgetrokken schouders, als
wilde hij op gezetten tijd aankomen.
— Kerel, hol toch niet zoo,.., hoe hebt je 't 'em aan
-geld?
— Watte ?...
— 't Haar te zeggen, natuurlijk.
— Net als 'n gek.
— Hoezoo ?...
— Weet ik 'et; waarom wou jij niet?
— Merci ; jij kent beiden beter dan ik.
Weer een korte pauze.
— Zeg, Reygoire...
— Ja ?...
— Vond-je 't niet lam om te zeggen van dat doel?
En hij verachtelijk:
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—'k Heb natuurlijk niet gezegd waarom'tgeweest was...
— Nee, dat begrijp ik... je moet het bewaren voor
later, als ze soms te lang treurt.
Er school toch een soort medelijden in het schamper
lachje, maar Reygoire hoorde alleen den spottenden klank
der woorden.
— Hou je mond, als je niets beters te zeggen hebt, of...
— Mijn hemel, ik geef je alleen een goeden raad; 't was
waarachtig zonde als zoo'n lief vrouwje zich dood zou
treuren om een man, die niet waard was dat ze hem aankeek.
— Zie je, dat 's juist 't ellendige; in haar hart hield ze
toch van hem.
—Enhij?
— Och,... en zwakkeling.
— Je beoordeelt hem nu ook milder dan bij zijn leven.
— Hij is dood.., en au fond was hij toch niet kwaad...
hij hield ook wel van haar op zijn manier.
— 't Was een brillante cavalier, een gezellig causeur,
een aangenaam mensch...
— En een mannelijke flirt; een vent zonder karakter ! !
Bertrand lachte bevredigd ; die goeie, onnoozele
Gaston, met al zijn ernst en degelijkheid, wat liet die zich
vangen ;... te loyaal om den doode af te breken, te eerlijk
om hem te verontschuldigen, te edel om van zijn kennis
gebruik te maken bij de vrouw, wie hij haar laatste illusie
niet wilde ontnemen.

— Nu, bonsoir, ik ga nog even naar de club en jij ?
— Nee, ik niet.
En de ander nieuwsgierig:
— Waar ga je heen ?
Reygoire haalde onverschillig de schouders op.
— Ik... naar huis.
— Zeg... jullie kenden hen zoo goed; je moest je
moeder vanavond nog even bij haar brengen. Zoo 'n schepseltje staat voor alles alleen.
— Zou je denken?
— Natuurlijk, je moeder is flink genoeg.., denk eens
aan, zoo'n arm vrouwtje...
Hij glimlachte fijntjes: ze drukten elkaar de hand ; de
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zijne even, beschaafd, zenuwloos, die van Gaston krachtig,
bijna dankbaar.
Reygoire liep haastig door, met groote, zware passen,
niet meer tegengehouden door dien langzamen Bertrand
met z'n eeuwig gevraag en gezeur.
— Hij is toch zoo kwaad niet, mompelde de jonge man,
toen de laatste woorden hem weer te binnen schoten; en
haastig riep hij een koetsier aan, en was binnen weinige
oogenblikken op weg naar 't gasthuis. De raad van Bertrand was uitstekend.

Veel stille, eentonige straten, waar de wielen ratelend
de dommelige stilte verstoorden, waren ze doodgereden;
toen een eind langs de boulevards, waar 't leven in vollen
gang was; 't drukke Parijsche leven, waar Raymond zoo
van hield. Eenige voorbijgangers keken brutaal in 't rijtuig
naar 't bleeke gelaat met de wilde smartoogen en den weemoedigen glimlach, die zulk een vreemd contrast vormden.
Even reden ze wat langzamer, en ze ontwaarde een
elegante, mannelijke verschijning, het donkere hoofd buigend naar het dametje aan zijn arm, 'n mooi, gepoederd,
geblanket gezichtje met 'n gemeene uitdrukking, en veel
ordinair druk geflodder van kanten en zijden strooken
en voor haar rees een ander beeld!
Snikkend liet ze zich in de kussens vallen, de batisten zakdoek, nat van tranen met 'n benauwde lucht van
opgedroogde Violettes of Peau d'Espagne zenuwachtig
wringend in de klamme handen. Justine schoof onrustig
heen en weer; wat zou er toch in 's hemelsnaam gebeurd
zijn, was dit nu een uur en een weer om nog uit te gaan...
en wat scheelde haar mevrouw, dat die zich zoo mal aanstelde... Van verveling keek ze ook maar naar buiten,...
als ze wat vroeg, kreeg ze toch geen antwoord.
't Ongelijksoortige paar trok ook haar aandacht.

— Mon Dieu, quelle jolie cocotte.
Mevrouw had het zeker gehoord, dat ((hij » weer zoo
mal deed; nu ja, wat kon 't haar schelen, die was ook altijd
zoo overdreven preutsch.
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Het rijtuig rolde voort langs de schitterend verlichte
boulevards, door Parijs, dat lacht, zich vermaakt en de
grofste gemeenheden huldigt in prachtband met gouden
letter, en de laagste hartstochten duldt en verbergt in
zijn weelderige salons en geparfumeerde boudoirs ; door
Parijs, dat zwoegt en zweet en arbeidt om een kommervol
bestaan, door Parijs, dat moordt en steelt...
Justine voelde zich onbehagelijk; waar reden ze in
's hemelsnaam naar toe; ze kende hier heg noch steg, was
me dat een afgelegen buurt.., waar waren ze nu weer? Den
kant op van Bercy... neen, dat kon niet...
Nog eens straten, nog eens lange, sombere trechters
door met eindelooze rijen réverbères, die op 't eind al nader
en nader kwamen, en als kleine lichtpuntjes nijdig opflikkerden in de verte. Links en rechts groote, donkere huizen
met smalle lichtstrepen, die brutaal drongen door zware
gordijnen... Eindelijk waren ze er...
Verwonderd en geprikkeld hoorde ze haar mevrouw
zeggen : a Blijf maar hier, Justine, ik kom straks terug » en
zag de gebogen gestalte verdwijnen door de hooge deur.
— Madame de Réville ? vroeg de concierge.
—Ja.
— Wil U maar volgen?
Een breede, lange gang door, deuren links en rechts,
toen een trap op, en ze stond weer op een ruimen corridor.
— De laatste deur links.
In het flauwe schemerlicht, dat door het groote gebouw
hing, ontwaarde zij de gestalte eener pleegzuster.
— Pardon, êtes-vous madame de Réville.
Zij knikte even en wilde haastig doorloopen.
Een zachte trek kwam op het tanige, rimpelige gelaat
der verpleegster ; haar koude, grijze oogen lichtten met
stillen glans, en een schaduw van medelijden verfraaide den
grooten mond met de te sterke neustrekken.
Zij nam de hand der vreemde in de hare en hield haar
zacht terug.
— Le médecin est là, votre ami a fait venir un curé.
Ze knikte even, en toen met een zachte trilling:
— Je sais qu'il est mort.
Ze liep vlug door met krachtige passen, als een ver-
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oordeelde, die niets meer te vreezen heeft, duwde de deur,
die op een kier stond open, en verscheen in haar warm,
kleurig, rood kleed in de helle lichtschittering der doodsche
kamer.
Vier wit- gekalkte muren, een breed hoog venster rechts,
in den hoek een tafel, een paar stoelen en een rustbed, en
in het gansche vertrek een vreemd, brutaal, meedoogenloos,
schel licht.
Links tegen den muur een ruim, ijzeren ledikant.
Ze ging recht naar het bed, zag niet den dokter met
een geforceerd deelnemende uitdrukking boven zijn grijze
bakkebaarden op haar afkomen,.., bemerkte niet de jeudige,
zwart -gekleede gestalte in den hoek...
Forsch en krachtig trok zij het witte laken terug ; de
dokter wil het beletten, haar hand grijpen.., ruw duwde zij
hem terzijde,... geen spoor van angst of smart op het
strakbleeke gelaat...
Dat was het nu, waarna ze zoo dikwijls had verlangd...
nu was het immers uit met al de ellende.., nu zou er geen
schande meer komen over hun naam, den naam van hun
kindje, van haar kindje ;... ze had wel altijd 'n idée gehad,
dat het ongeveer zóó zou afloopen met hem... Nu was hij
dood, en ze kon schreien over hem, zooveel als ze wilde en
zich dan maar verbeelden, dat het altijd zoo geweest was
als 't eerste jaar van hun huwelijk... zóó wou ze de herinnering aan hem houden, zooals hij daar lag, met de
stil-vredige uitdrukking op het mooie gelaat: haar liefde,
haar geluk, haar ideaal...
Dokter Dumont voelde zich onbehagelijk, hij kreeg
zoo'n sta -in-den- weg - gevoel ; scènes, flauwten, hartverscheurende kreten, aanvallen van wanhoop, op dat alles
was hij voorbereid, die veel lijden dagelijks zag. Maar deze
vrouw stond kalm en peizend, met een weemoedigen glimlach, als een moeder bij 't bed van haar ziek kindje.
Met een onzeker kuchje en een weifelend voorwaartsche
beweging kwam hij nader:

— Madame...
Zij scheen niet te hooren.
Weer een voorwaartsche beweging.
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Toen hief ze 't hoofd op en zag hem aan; hij huiverde:
oogen van liefde... oogen vol waanzin.
Hij stamelde wat onverstaanbare klanken, die ver over
haar heengingen, onbegrepen.
Zij schudde 't hoofd en sprak stil voor zich heen, als
tot het kindje, dat haar nog niet hooren kon.
-- Neen, dit is niet het ergste...
Bij God, neen, dat was niet het ergste, dacht Reygoire,
die binnentrad en aan de deur staan bleef. Hij kende
het huwelijksleven dier vrouw, dat een kruisgang was. Dit
was het lijden, dat droef kwam in zwart, sleepend kleed,
en den sluier ophief van het betraande gelaat. Dit was de
dood, die haar medelijdend zijn lichaam ontnam, nadat het
leven haar zijn ziel ontroofd had.
Onzeker stond hij daar: Dumont slofte op zijn vilten
pantoffelzolen naar hem toe... Bah, wat een onsympathiek
wezen...
Toen keek hij weer de kamer rond; 't wanordelijk
tooneel van zoo even kwam hem voor den geest: 'n overhoopte boel, omgesmeten stoelen, bakken water, doeken,
verbandmiddelen, hier en daar 'n gulp bloed en op 't rustbed
het jonge lichaam, dat ze met zoo'n moeite hierheen hadden
gesjord ; een roode vloed plaste op den grond. Bertrand,
Léon en hij met verschrikt- lummelige, onbehouwen gezichten er omheen. Hij had ze maar weggestuurd de twee
anderen en bleef helpen; toen kwam de jonge assistent, en
de dokter zei, dat het wel zou afloopen... weggehold was-ie
toen om haar te halen. Bertrand wachtte beneden, toen ze
in 't rijtuig sprongen liep hij den jongen zwartrok tegen
't lijf, en zond hem naar boven.
Kranig hadden ze den boel in orde gebracht in die paar
uur... wat kletste de dokter nou eigenlijk tegen hem...
... a Mevrouw ziet er zeer ontdaan uit u... wat bliksem,
natuurlijk... dat zag hij zelf ook wel... Nee, nou moest hij
toch een beetje beleefd zijn...
Wat stond die abbé nou tegen haar te leuteren ?... Een
paar driftige passen en hij stond midden in de kamer ;
ziezoo, nu kon je 't gesprek volgen... Hij had naar zijn
hart gehandeld, toen hij den priester naar den stervende
zond: als je aangenomen wordt, en als je doodgaat dan
24
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hoort zoo iemand erbij... Maar ze moesten dat afgetobde
vrouwtje waarachtig niet komen zanikken over: « onderwerping aan Gods heiligen Wil » en « de Heer heeft gegeven,
de Heer heeft genomen » en al dat vrome geschetter meer...
De bleeke man sprak vriendelijk, kalm, doch met een
trilling van aandoening om zooveel wreede smart. Hij, de
jongere moest troosten en bemoedigen ; hij, die wist van
veel kwaad en menschelijke hartstochten en van dat alles
niets had ondervonden, stond verlegen voor deze vrouw,
zijn gelijke in jaren, zijn meedere in beroeving en ontgoocheling. Hij had blijde zijn kruis opgenomen om den
Meester te volgen.., hoe licht, hoe gering scheen het bij
den last, waaronder deze schier bezweek ; of had de zooeven
aangehoorde zelf-beschuldiging hem het bloed niet naar het
hart gejaagd? Niet om een mislukt menschenleven, niet om
verspilde talenten, niet om een moedwillig met voeten getreden geluk, maar om dat andere leven, dat dien zwakkeling
had toebehoord, om die andere talenten, die hij had verwaarloosd, om dat andere geluk, dat hij verwoest had...
Wat deed hij thans ? Spreken van den dienstknecht,
die ter elfder ure kwam, van de barmhartigheid des Vaders,
van alle vrome bemoedigingen, die hem thans niet wilden
invallen.., of bracht hij alleen over de bede om vergeving
van den man, dien zij liefhad omdanks alles?
Een zachte, weemoedige glans ging over haar starre
trekken, dof stonden de oogen van weldadige tranen ; zij
boog zich over het bed heen en een groot vertrouwen lichtte
even door het droeve floers : het vertrouwen dier Katholieke
vrouwen, die gelooven, dat haar dooden rusten in vrede...
Gaston Reygoire kreeg 'n gevoel van eerbiedige bewondering voor den jongen geestelijke, wiens bleek, ascetisch
gelaat en verlegen manieren hem eerst zoo weinig vertrouwen inboezemden. Warm drukte hij hem de hand en liep
even mee de lange gangen door, de trappen af, tot ze
beneden in de vestibule stonden, hij, Gaston, verlegen
zijn dank betuigend.
— Het spijt mij niet langer te kunnen blijven, maar
men heeft al tweemaal een boodschap gestuurd, ik moet
dus gaan...
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Hij vroeg nog even het adres der weduwe.., en toen
met dat diep medegevoel van jonge menschen, die het lijden
nog niet onverschillig gemaakt heeft: « arme vrouw • »
— Ze zegt het zelf, dit is niet het ergste.
Gaston voelde ineens hoe overbodig de toelichting was.
Een weemoedige glimlach gleed over het gelaat van den
priester: a Ik geloof, dat sommige vrouwen heel veel kunnen
verdragen... »
De concierge kwam aansloffen, kauwde een a bonsoir,
m'sieurs » tusschen de zwart-bruine stompjes van wat eens
een gebit was, en zeulde op zijn versleten geborduurde
pantoffels naar de deur.
Even wendde de geestelijke zich nog, weer op het jeugdig gelaat dien zonderlingen trek van ernst en verlegenheid.
— De doode had nog een verzoek aan U... ge zoudt
zorgen voor zijn vrouw...
Toen voelde hij de slanke hand op zijn arm, hem
bemoedigend met die zeldzame overmacht van menschen
uit wier mond de reinheid van hun hart spreekt; beide
mannen zagen elkander aan, Gaston voelde als een blos
onder den ernstig-vragenden blik dier grijze oogen hem
naar het hoofd stijgen, reikte den priester de hand en keerde
zich toen snel om met een nerveuze beweging — hij ging
zijn plicht vervullen: zorgen voor Raymond's vrouw.
Afgunst gloeide in zijn oogen, bijna haat.., afgunst op
den doode met zijn schoon gelaat.. hij had hem wel veracht,
vroeger, om zijn weeldeleven van geblaseerd Parijzenaar,
hij had 'n hekel gekregen aan het knappe gezicht met de
zonnige oogen, die haar moesten beliegen, zooals ze andere
vrouwen bedrogen, maar nu haatte hij hem.., misschien
omdat hij voelde, hoe die mooie Adoniskop een hinderpaal
zou blijven tusschen hem en die vrouw.., ze zou zijn herinnering bewaren in haar ziel, zijn beeld zou zweven voor
haar geest, zooals zij het nu aanschouwde: de volle, bruine
krullen om het hooge voorhoofd en op de regelmatige
trekken dien schaduw van verheven ernst, die den levende
vreemd was geweest; wat bleeker dan anders, maar schooner
en aantrekkelijker dan ooit, nu de dood heeft weggevaagd
dien zinnelijken trek om den mond, en een heilige vrede zijn
wezen adelt...
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De dokter, in het volle besef van zijn gewicht, fluisterde
met het tanige, ouwelijke verpleegsterje en beider blikken
gleden over de snikkende vrouwengestalte.
— Goddank, dacht Reygoire, eindelijk tranen.
De dokter sprak tot haar: ze luisterde nauwelijks ; de
verpleegster kwam nader : ze keek nu tenminste op...
— Kom, mevrouw, U moet heusch gaan, waarlijk het
is beter; U kunt immers morgen vroeg al terug komen,
maar U moet eerst een beetje rust nemen...
Ze trachtte haar te bepraten, te overreden, zooals ze
't vroeger wel eens deed met de kleine patientjes in 't kinderziekenhuis ; goedig-onhandig schoof ze een fauteuil
naderbij, hopend, dat 't arme, bij het doodsbed geknielde
vrouwtje weer eens het blonde hoofde zou opheffen;
maar ze drukte het vaster tegen 't ontzielde lichaam, trok
het laken, dat den doode dekte met beide handen tegen de
oogen; schokkend snikte zij haar woeste pijn uit.
Als een koppig kind, dat naar geen rede luistert lag
daar de straks zoo kalme.
Toen ze bij hem was, was alles wel; toen de bleeke
priester tot haar sprak, kwam als een milde dauw van vrede
op haar gewonde ziel; maar nu ze haar wilden scheiden
van haar liefde, nu gilde ze in woeste wanhoop : « neen. »
— Neen, ik wil hem niet alleen laten den geheelen
nacht ! ...
— Natuurlijk, knarste de nijd in Gaston's hart; hoeveel
nachten hij haar, de levende, alleen liet, dat komt er nu
niet meer op aan...
Eindelijk was ze het toch eens geworden met het tanige,
magere schepseltje, dat haar neusgeluid dempte, als oude
grootmoeders, wanneer ze haar kleinkind sussen.
— Ik zal hier blijven, waarlijk, ik beloof het U, den
geheelen nacht...
Maar er lag nog weifeling in de tranen-befloerste oogen;
toen stil, met een glimlachje van triomf, trok de verpleegster
een ouden afgesleten rozenkrans uit den zak.
— Waarlijk, mevrouw, het is niet mijn eerste doodenwake...
De jonge weduwe stond op: nu miste zij de cornet der
verjaagde liefdezuster niet meer.
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Maar de jonge gestalte scheen te buigen onder het wee;
dokter
sprak dringend tot Reygoire, die er niet naar
de
luisterde...
... 't Was toch eigenlijk lam van hem, dat hij Raymond
nog wrok toedroeg; had deze niet op zijn sterfbed bewezen
hem als zijn eenigen vriend te beschouwen ?...
Hij ging naar haar toe, legde den arm voorzichtig om
haar heen, ieder oogenblik verwachtend, dat ze in elkaar
zou zakken.
Zij bukte zicht, kuste den doode en wendde het gemarmerd gelaat naar Gaston.
— Kom, Willy, nu moet je meegaan.
De vleiende naam uit haar kinderjaren streelde haar
moede hoofd, en willig ging zij heen...
AAA
Volgens gewoonte stormde Gaston de trap op : bonsbons, met treden tegelijk. 't Kleine coquette dienstmeisje
liep hij op den palier bijna omver.
— Mevrouw is toch thuis ?
Julie trok haar lachmondje in een quasi- ernstigen plooi
en schudde meewarig haar sierlijk gekapt hoofdje.
— Jawel, mijnheer, mevrouw is binnen.
Eigenlijk hoopte ze, dat meneer zou vragen of er iets
gebeurd was, maar nee hoor, niets daarvan; hij hing den
hoed aan den kapstok, trok gewoon zijn jas uit, die zij nu
ook onverschillig aanpakte ; die meneer uit haar vorigen
dienst... als-ie z'n jas uittrok deden zijn armen altijd zoo
leuk zjie-iet langs de satijnen voering en dan lachten ze er
allebei om, tot zijn vrouwtje naar hem toe kwam en dan
zette hij even 'n knipoogje tegen haar, en zei tegen mevrouw:
Bonjour, chérie, » ze was er niet lang geweest, bij de
Réville, maar 't was er 'n boel leuker dan hier...
,

Met een droeven uitdrukking op haar goedig gelaat,
dat al om zooveel eigen leed getreurd had, zat Gaston's
oude moeder in haar fauteuil.
Hij kuste haar met jongensachtige hartelijkheid — gewoonlijk was zij zoo opgewekt, als hij van de reis terugkwam.
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— Wel, moedertje, toch niet ziek geweest?
Langzaam schudde zij 't hoofd en legde haar hand op
zij n arm.
— Zeg, kind, je weet wel, mevrouw de Réville...
— Willy 1 in Godsnaam, wat is er gebeurd ?...
Hij verbleekte tot in de lippen, en angst joeg uit zijn stem.
De oude vrouw wendde zich half terzijde om hem aan
te zien, toen, met nameloozen weemoed:
— Eergisteren heeft ze een kindje gekregen... 't is vanmorgen gestorven... (met een snik)... 't was een meisje.
Even was het stil, ze hoorde haar zoon onrustig ademhalen ; de oude, blinde Hector kwam van achter de kachel
naar zijn meester sukkelen; ruw duwde hij het dier terug.
-- Kind, als ik er aan denk, wat zoo'n jong schepseltje
al moet lijden...
Gaston ging naast haar zitten op de leuning van haar
stoel, nam de kleine, rimpelige hand in de zijne... zoo'n
goede, trouwe hand... hij dacht aan die andere, fraaie,
krachtige vrouwenhand, die hij zoo gaarne in de zijne wilde
houden — schommelde zijn rechterbeen heen, en weer en
floot als gedachteloos tusschen de tanden.
Verontwaardigd stond zijn moeder op, hij merkte
't nauwelijks; zij rommelde en verschikte wat op de étagère,
driftiger dan gewoonlijk... knak, zei 't porseleinen poppetje;
een oud portret van Gaston, in een blauw fluweelen pak
met kanten kraag, en lange krullen, kreeg ook 'n duw; toen
frommelde ze wat aan een groote boudoir- fotografie : een
knap, jong paar, 'n elegante verschijning de man, en de
vrouwenkop naast hem zoo jong, zoo vertrouwelijk, zoo
kinderlijk blijde... och, och, arm schepseltje, wat zei ze
laatst ook weer :... in haar leven had de gelukszon niet lang
geschenen, 't was vroeg schemer geweest,.., ja, met recht
« vroeg schemer» en nu zou ze altijd zoo alleen blijven, arm
schepseltje...
Gaston wiegelde nonchalant zijn been heen en weer.
Plotseling stond zijn moeder voor hem en met ingehouden toorn in haar stem :
— Kan het je dan heelemaal niet schelen ; jullie mannen
hebt ook niets geen gevoel !
Hij bleef vlak voor zich uit staren.
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— Waarachtig, 'n egoïst ben je zooals alle mannen;
heb ik je niet dikwijls verteld, hoe Willy zich verheugde op
haar kindje...
— Schei in vredesnaam uit met je gefluit; als je van
zooveel ellende hoort...
Zij zag tranen in zijn oogen en zweeg, een beetje uit
het veld geslagen — een schreiende vrouw, nu ja, dat
beteekent zooveel niet, maar mannen...
In zijn ziel kwam als eene blijde lichtstraal :
Met haar kind in de armen, met het wezentje, waaraan
zij 't leven had geschonken, zou 't leven weer waarde voor
haar hebben. Zij zou trotsch en gelukkig zijn met haar kind
en naar geen andere liefde meer verlangen ; alles zou zij
kunnen lijden, alles verduren terwille van haar kind, zij zou
er voor willen leven en voor niemand anders. En nu ?...
Arme beproefde — eerst een bedrogen vrouw, thans
een kinderlooze moeder.
In plaats van 't lachend wichtje uit haar droomen, zou
verlatenheid weder haar vaal kleed sleepen door de leege
vertrekken.
Alleen zou ze weer zijn — zoo hopeloos alleen met haar
verleden.., maar als hij dan weer terugkwam in haar warm
verlicht salon, zou de treurende vrouw in het zwarte kleede
misschien opheffen haar moede hoofd, en een glans van
verlangen zou schitteren in haar groote oogen,...
Hij zag zijn moeder aan:
— Was 't een meisje... arme Willy...
... Misschien, als hij terugkwam, zou er een glans van
verlangen lichten in haar droeve oogen...

Januari £904.

STEPHANIE VETTER.

p°.,4♦r rrt',`^♦ 4o',V♦r rr^ -, y♦ ru•, ♦ r^ V
♦r 4t V♦ p^ ..,V♦r rra^,q♦r r t+r.,V♦

JORDAENS EN DE * * +* * * +
JORDAE N S-TENTOONSTELLI N G
+8 88 8 8 A> 88 TE ANTWERPEN

Met Jordaens, zijn geheele oeuvre en het deel van zijn
kunst, dat we van 27 Juli tot 22 October 1905 in het Antwerpsch Museum vereenigd zagen,gaat het,evenals vaak met
goedige joviale, maar wat burgelijke menschen, — die we
bij eerste kennismaking maar 't liefst uit den weg gaan .....
Ze vallen dikwijls op den duur erg mee!
Het is nog niet zoo lang geleden dat ik Jordaens eigenlijk
niet goed uit kon staan en hij mij een gevoel gaf, — vooral
wanneer ik me pas in de Vlaamsche Primitieven verdiept
had — of ik uit den gouden rust van een Gotische Cathedraal, op eens op een Hollandsche kermis gebracht werd en
ik mijn ooren moest dicht houden voor 't getoeter en getuit
en met mijn oogen tegen 't felle licht stond te knippen.
Sedert ik echter te München zijn Sater en de Boer heb gezien,
te Weenen het mooiste zijner Driekoningenfeesten, te Madrid
dat eenig schoone familie-portret,waar hij zichzelf op gaf met
zijn heele gezin, met inbegrip van de dienstmaagd en de
hond, en vooral sedert ik op deze, eerst misschien wat
teleurstellende, maar toch alles wel beschouwd, belangrijke
tentoonstelling, getracht heb mij een beetje in te werken in
zijn kunst — sedert ik hem beter heb leeren begrijpen —
is hij mij ook beter bevallen; hoewel mijn bewondering voor
zijn talent toch altijd een appreciatie zal blijven, die meer
op 't verstand dan op 't hart berust.
En toch zou hij in de eerste plaats door Hollanders erg
op prijs gesteld moeten worden, want zijne kunst heeft
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oneindig veel met de onze gemeen. Of het kwam door zijn
opleiding bij van Noort, die van afkomst een Hollander
was, of door zijn Protestantisme, dat hij, zooals men beweert,
hoofdzakelijk uit Noord-Nederland had meegebracht, zijn
werk is zeer na aan dat van velen onzer meesters verwant.Met
de onzen deelt hij de buitengewone, altijd juiste observatie
en rake weergave van de dingen die men ziet, maar de dingen,
die men niet ziet, kon hij zich niet verbeelden, evenals dit bij
alle Hollandsche schilders, met uitzondering van Rembrandt,
het geval is geweest. Dat hij geen fantazie bezat, kan men
niet beweeren, maar ook de Hollanders ontbrak het daaraan
niet geheel. Ze hadden in ieder geval scheppings-vermogen
genoeg om hun mooi -intieme kamers gezellig te stoffeeren,
— hun figuren te schikken — hun gewaden te drapeeren.
En uit wat anders dan verbeelding, en beter wellicht nog
dan Rubens, die zijn geleerdheid uit de boeken putte, schiep
Jordaens zijn amusante Saters, die voor die van Böcklin
niet onderdoen en haast nog natuurlijker zijn dan bij
Böcklin? Vooral bij dien Münchener Sater, die, met zijn
geestig gezicht en mooi gemodeleerd lijf, zoo fideel bij de
Boerenmenschen aan de tafel zit op te snijden,krijgt men een
gevoel : Zóó, als er ooit Saters bestonden, moet een Sater
er hebben uitgezien....
Maar voor Engelen schoot zijn verbeelding te kort! —
Op onze mooie aarde, waar hij zoo lang verwijlde, was het
hem zoo naar den zin dat hij zich geen hemel kon droomen
en zoodra hij naderde tot de onzienlijke dingen, die alleen geloovigen als Memlinc, Rembrandt en Il beato Angelico
konden aanschouwen, want « groote kunst)), zegt van Eeden,
ais vrome kunst n, slaat hij er neven en wordt lawaaierig.
banaal, onaantrekkelijk en theatraal....

Hoewel er in de laatste maanden en weken al veel over
Jordaens geschreven is en waarschijnlijk nog veel meer
geschreven zal worden, zal 't den lezers van de Dietsche Warande wellicht niet onaangenaam zijn wanneer ik aan de
onlangs verschenen studie van P. Buschmann Jr., en de
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vroegere werken van de heeren Max Rooses en van den
Branden, eenige korte notas aangaande 't leven van den
Meester ontleen.

Jacob Jordaens werd den Igden Mei 1593, te Antwerpen
geboren en den volgenden dag in de Cathedraal gedoopt. —
Het volgend jaar 94, heeft lang voor dat van zijn geboorte
gegolden en werd zelfs door de Bie, Sandrart, Campo
Weyerman, Descamps en Houbraken aanvaard, totdat,
voor 't eerst meen ik in 1833, de ware doopakte van den
schilder, die nog in de kerkregisters aanwezig is, door den
heer Verachter in de Messager des Sciences et des Arts, 1833,
pag. 509, werd meegedeeld.
Jordaens was geen voornaam heer van huis-uit, zooals
Rubens,maar stamde, als van Dijck,uit een nederig geslacht.
Waar de laatste echter altijd in uiterlijk en kunst een Grand
Seigneur bleef, (hoewel niemand eigenlijk weet hoe hij er aan
kwam) vertoonen én het werk én de persoon van Jordaens
de duidelijkste sporen van den burgerlijken kring, waarin
hij geboren was.
Hij had zelfs veel oucleercoo^ers in zijn familie en zijn
eigen vader was een lijnwatier of sargieverkooper, die den
2 den September 1590 in de O.-L.- Vrouwe kerk te Antwerpen
met Barbara van Wolschaten getrouwd was, welke hem niet
minder dan elf kinderen had gegeven, acht dochters en drie
zonen, waarvan onze schilder de oudste was.
Vader Jordaens woonde met zijn gezin in het huis Het
Paradijs in de Hoogstraat en zijn zoon een paar deuren
verder, tegenwoordig nr 43, waarvan zijn atelier, nu een
pakhuis, nog bestaat.
Toen Jacob, de zoon, veertien jaar was, dus in 1667,
werd hij in leer gedaan bij Adam van Noort, die hoewel hij
zijn leven lang een obscuur schilder is gebleven, van wiens
talrijk werk niet veel anders over is dan eenige onbeduidende teekeningen en de gravuren van enkele schilderijen,
toch de leermeester geweest is van vele groote mannen o.a.
van Rubens, — een korten tijd slechts — en van van Dijck.
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Jordaens volgde zijn onderwijs acht jaar lang. — Maar
misschien minder om zich te bekwamen in zijn vak, dan om
zijn hof te maken aan de oudste dochter van van Noort en
Elisabet Nuyts, met wie hij den z5den Mei i6í6, in de Lieve
Vrouwe kerk te Antwerpen trouwde. Zij was den 21st- Augustus 1589 gedoopt en dus vier jaar ouder dan haar
bruidegom.
Volgens den heer van den Branden was ze beelderig

schoon ... eene dier prachtige, levensvolle vrouwen, zooals onze toen
schilders ze schier allen droomden, ... maar met haar bol-malige
gezichtje, frissche appelwangen, wat dompig neusje, kleine
bruine oogjes en stijf achteruitgetrokken haren, zooals ze
met haar mooi geplooide pijpkraag, deftig neerzit op het
Familietafereel te Madrid, kan ik haar zoo erg mooi niet vinden. Het is een gezonde, stevige Zus, maar wél ziet ze er
goedig en vriendelijk uit en bezat zeker wel al de hoedanigheden om als huisvrouw en moeder den man van haar keus

gelukkig te maken.
En dat hij gelukkig met haar geweest is, ziet men wel
't best uit zijn werk, want een ongelukkig mensch schildert
niet met zulke luide, blijde, daverende tonen.
Bovendien valt het op dat na haar dood — zij stierf in
1659 (14 April) en haar man overleefde haar dus ig jaren, —
zijn koloriet verzwakt is en zijn toon gedaald. — En zijn
allermooiste werk heeft hij m. i. in de eerste tien jaren van
zijn huwelijk geschilderd, vooral toen hij zoo even over de
dertig was.
Hoewel beide uit talrijke gezinnen gesproten, (bij den
ouden Jordaens waren er elf en bij van Noort was 't ook een
groot gezin,) hadden zij zelf maar drie kinderen, die met
lange tusschenpaozen geboren werden : Elisabeth, die den
26sten Juni 1617 was gedoopt en op denzelfden dag en aan
dezelfde ziekte als haar vader, ongehuwd is gestorven, —
Jacob, den 2den Juli 1625 gedoopt en in Denemarken overleden — een schilder als zijn vader, maar volgens 't eene
stuk (i) dat op de tentoonstelling van hem voorhanden was,
vrijwel zonder talent en Anna Catharina, die den 23sten Octo(i) No 24. Verschijning van jezus als Hovenier aan Maria
Magdalena.
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ber 1629 gedoopt en met Jan Weerts of Wierts gehuwd was.
De laatsëP bekleedde achtereenvolgens de betrekking
van Raadsheer, Kanselier en President van den Raad van
Brabant in den Haag. Hun kinderen, waarschijnlijk de
aardige kopjes die we van vele der Jordaensche maaltij den en op Jezuken en St. Janneken kennen, waren Tan
Yacob Wierts « Presideerende Raedt ende Rekenmeester
van Syne Majt van Groot Brittanien » en Susanna Catharina
Wierts, die tweemaal trouwde, eerst met Joh. Andries van
der Meulen, Heer van Nieucoop, Raad van den Souvereinen
Raad van Brabant, Dijkgraaf der landen van Vianen en
voor de tweede maal met Antonis Sticher, « Raedt ordinaris
in den hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt » (i).

In het jaar 1615 als doen soo is den Ojbber -deken gheweest
den jonghen Francoys Franken, ende zijnen Mede-Deken is 7oannes Moretus boeckvercoo^er, werd Jaques Jordaens, die toen 22
jaar was, waterscilder, als vrijmeester op de Liggeren van
St.-Lucas-gild ingeschreven. De rekeningen van dat jaar,
vermelden hem als schilder, Lijnwatierssone, tegen een inkomgeld van 23 gulden 4 stuivers als « volle meester » en
9 gulden « wijngelt ».
Waterscilder was iemand, die met lijmverf behangsels
versierde en vader Jordaens had er misschien op gerekend
dat zijn zoon het lijnwaad, waarin hij handelde met kunstige
figuren beschilderen zou... In ieder geval is Jordaens altijd
heel gelukkig bij zijn behandeling van waterverf geweest,
en veel van zijn aquarellen op deze tentoonstelling waren
minstens even mooi, zoo niet mooier, dan zijn schilderijen,
terwijl hij van die kunst ook gebruik gemaakt heeft voor
't schilderen van tapijt patronen. Bij een serie van acht
tapijten, door den Prins Schwarzenberg, Frauenberg,
Bohemen, ingezonden, waren enkele zeer fraai van teekening en kleur.
(r) VICTOR C. VAN GRIMBERGEN: Historische Levensbeschrjving
vgg. en VAN DEN BRANDEN : Schilder-

van P. P. Rubens, blz. 51i
school, blz. 840, noot.
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((Er is », zegt de heer van den Branden, «beweerd dat
Jordaens na dien tijd de studie onder Rubens hervatte »,
maar onder zijn eigen geschilderd portret, gedurende zijn
leven door zijn kunstvriend Peter de Jode II gesneden,
staat alleen van Noort vermeld.
Nu en dan heeft hij wel Rubens invloed ondergaan,
minder toch dan velen meenen — maar niet zooals van
Dijck hoofdzakelijk in zijn jeugd, maar zoo nu en dan,
telkens eens weer, met horten en stooten, — als zijn eigen
inspiratie te kort schoot voor 't behandelen van onderwerpen, waarin hij niet veel zin had, die her} door anderen
waren opgegeven en die hij alleen maar schilderde, zooals
P, B. Jr., zegt ((ten bate van de schapraai ». Een enkele maal -- vooral tegen 't eind van zijn leven — heeft
hij Rubens gewoon maar brutaal gecopieerd, o. a. op de
Aanbidding der Koningen uit de St. Nicolaas-kerk te Dixmuiden
— altijd met bijvoeging en weglating van enkele wijzigingen en veranderingen, die men nu niet bepaald verbeteringen noemen kan. Over 't algemeen echter was hij een veel
te krachtige persoonlijkheid om ooit sterk onder den invloed
van iemand anders te staan.., hij was zichzelf en niet de
schaduw van een ander en hij gaf zich zooals hij was en
maakte zich zelf vooral niet mooier en vaak soms wat
leelijker dan hij was... evenmin als hij ooit — zooals van
Dijck onwillekeurig altijd deed— zijn modellen vermooide.
Hij zette ze neer zooals 't hem behaagde, zooals ze zaten
moesten ze blijven zitten en hij schilderde ze zooals hij ze
zag, en die dat niet beviel moest er maar niet naar kijken.
Dat krachtige — ruwe — ronde —, dat zich absoluut
niet bekommeren om wat anderen dachten en deden, is
misschien wel een der hoofdoorzaken van die éene gewichtige gebeurtenis, in zijn overigens opmerkelijk gebeurtenis
-arm leven ... het verlaten van het oude geloof geweest.

In het algemeen houdt men het er voor dat hij zich bij
de Protestante secte der volgelingen van Calvijn aansloot
onder den invloed van zijn vrouw en schoonvader, die beide
protestant en van Hollandsche afkomst waren, hoewel ze
katholiek waren gedoopt en van de afvallige broeders in de
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Noordelijke provincien, voor wie hij veel werkte, terwijl hij
zelf Holland dikwijls bezocht en in briefwisseling stond
met vele Noord- Nederlanders... Maar ik geloof, dat al hadden Calvijn en Luther nooit bestaan (en ter wille der kunst
zou men soms wenschen dat ze maar nooit waren geboren,
want met de hervorming begon het verval) zou hij geloof ik
toch protestant zijn geworden — geen Calvinist wellicht, —
maar een protesteerende protestant. Zijn geheele goedige,
krachtige, stoere gezicht protesteert, 't is dat van een man die
zich absoluut niet aan eenig gezag kón onderwerpen en op
al zijn portretten, van P. de Jode Jr., naar van Dijck en
naar een van hemzelf, en evenals 't aprocrieve in de Pitti te
Florence ziet hij er vaillaut en militant en Protestant uit.
Want de geloofsvorm van een mensch zit heen voor een
groot deel in het bloed en staat eigenlijk meer met aard van
land en individu, dan met geboorte of opvoeding in verbinding en evengoed als men Protestanten vindt, die in streng
ortodoxe kringen geboren, door eigen aandrift — door eigen
teeder gevoel, meer neigen naar het oude geloof, met zijn
lieflijke wonderen, droomen en symbolen en die meer verheffing vinden voor hun ziel onder een statige mis in een
Spaansche cathedraal dan in de Mennisten kerk te Amsterdam bij voorbeeld, zijn er wellicht ook Katholieken, wier
eenigszins rebelsche, recalcitrante natuur, zich moeilijk
onder de wetten van het dogma kan schikken en die
eigenlijk geboren Protestanten zijn. (i)
En zoo een, geloof ik, was Jordaens.
Want er hoorde moed toe in die beroerlijcke tijden om
te belijden : het nieuwe, jonge, strijdlustige geloof, dat alle
banden brak en al het oude, door lange, vrome traditie eerwaardige, omversmeet.... Het ergste was al wel voorbij,
maar de plakkaten van Keizer Karel, zij 't ook niet in hun
volle rigueur, waren toch nog in werking, voorschrijvende,
dat zij geëxecuteerd zouden worden : ate wetens de mans biden

sweerde ende de vrouwen biden putte sooverre si in den huerlieden
(i) Deze tirade komt geheel voor rekening der Protestantsche schrijfster en is buiten verantwoordelijkheid der redactie
geplaatst. A. v. L.
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dwalingen niet sustineren oft defenderen en willen, ende indien si in
huere dwalingen oft heresien persisteren so sullen si geëxecuteert
worden bij den viere. » ( i)
Wel werd er al veel oogluikend toegelaten, wat nog
voor enkele jaren met den vreeselijksten dood werd gestraft.
— Wellicht uit vrees voor représailles uit het Noorden,
waar duizenden en duizenden vreedzame Katholieken leefden onder Protestant bewind en waar het aantal der Gorcumsche martelaren niet hoefde te worden vergroot.
((Van tijd tot tijd, gaat de heer Max Rooses, aan wiens
interessant artikel ik deze notas ontleende, voort, « werden
de Protestanten wel met vervolging of meer of minder
strenge straffen bedreigt — maar ze werden toch oogluikend
geduld. » — Dezelfde vrijheden als de Katholieke Christenen genoten ze echter niet, — ze mochten geen openbare
betrekkingen bekleeden — zelfs onderwijzers, drukkers en
boekverkoopers moesten, voor hun aanstelling, belijdenis
doen van het katholieke geloof.
En Jordaens, hoewel hem eigenlijk nooit bepaald
molest is aangedaan, is er toch niet geheel zonder kleerenscheuren afgekomen. — Al voor í65o schijnt hij onder de
susjbecten te hebben gehoord. Een reis die hij in 1649 naar
Brussel ondernam, moet aanleiding gegeven hebben tot
booze vermoedens en hij werd ter verantwoording geroepen,
waarbij hij, ((bij gestaeffden eede » verklaarde « lieffelijck
aen Godt ende Zijne Heyligen gehouden, gesworen ende
geaffirmeert, waerachtig te zijne, dat hij, in Maio lestleden,
expresselyck ende tot geenen anderen eynde te Brussel geweest heeft met zijnen zoon dan om aldaar te betaelen 't
rapportgeld van den procedure, die hij gehad heeft jegens
Franchois Rijssels. ,) (2)
Een paar jaar later echter stond hij voor een ernstiger
geval. Hij werd, om het schrijven van kettersche geschriften, tot een zware geldboete veroordeeld. Pinchart verzekert
(I) Uit het onlangs verschenen artikel van den heer Max
Rooses in de Vlaamsche Gids, Anselmo : Placcacten en de Ordonan-

tiën, I, 41, 45,
(I) Uit F.

JOS

VAN DEN BRANDEN : op cit. blz. 837.
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dat die boete aq o pond bedroeg en dat zij ingeschreven
werd op de rekening van den schout van Antwerpen loopende van 1646 tot í65o. Dit is, zegt de heer Rooses niet
volkomen juist. « Van dat den schilder Jordaens eenighe
schandaleuse geschriften geschreven hadde satisfecit IIeX
i £ ». De ponden, waarmee hier gerekend wordt, zijn
ponden artois, die hetzelfde zijn als Brabantsche guldens,
in onzen tijd een som van i5oo franken.....
Den 17n April verscheen Jordaens als getuige in een
proces en de griffier der schepenenbank teekende onder
zijne verklaring Yuravit tantum Per Deum (Hij zwoer alleen
bij God) zooals 't Noord Nederlandsche eedsformulier —
óok voor de katholieken — nu nog luidt: Zoo waarlijk helpe
:

mij God almachtig.
Het laatste en grootste bewijs voor zijn ketterschap
blijft echter wel dat een geheime Protestante gemeente
« De Brabantsche Olijfberg », die niettegenstaande alle
rigeur bij decretemente ende inflixiën van Penen, was blijven bestaan, bij hem aan huis vergaderde, terwijl er ook bij hem
het heilig avondmaal gehouden werd. In 1671 vind men zijn
naam onder de jbersoonen die na vertooninge van behoorlicke kercke-

like attestatiën of oock wel na voorgaende gesonde belijdeuis hares
geloofs van de waerde leden des kerckenraets van den Olijfberck
toegelaten is te verschijnen aen Christi heilige tafel in het ghebruyck
van sijn heilich en hoog waerdich arontmael, en wel als volgt:
7ordaens met lijn dochter en 2 meissens.
Eiij was echter ruim zestig jaar, toen hij openlijk tot
de nieuwe religie toetrad en de geestelijkheid van die dagen
schijnt het geval door de vingers te hebben gezien en den
ouden man te hebben laten betijen.
Hij ging voort met op bestelling van kerken en kloosters, zijn reusachtige doeken te penseelen, meters hoog en
meters breed, waarbij hij zich nu veel door leerlingen liet
helpen en waar hij Memlincs zachte Heiligen in een soort
van meiden, die met mosselen leuren en Apostelen en
Prelaten in saltimbanken herschiep.
Sommige van deze zijn inderdaad wanstaltig... hij
gaf ridicule voorstellingen van het verhevenst lijden, in
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de Cathedraal te Bordeaux hangt een Kruisiging, die gewoon verschrikkelijk is... hij schilderde een Begrafenis
des Heeren, waar hij Jezus op inderdaad oneerbiedige
wijze in 't verkort heeft genomen en waar het heilig lichaam
verkeerd in 't graf wordt gestopt! Op de Martelie der heilige
A¢ollonia (27) Augustijnenkerk te Antwerpen, kijkt men de
Patrones der tandmeesters recht in den neus! Op de Heilige

Carolus Borromeus biddend voor de Pestlijders te Milaan (28)
St. Jacobskerk Antwerpen, knielt een vrouw naast een
doode neer en knijpt met ostentatie haar neus dicht om het
tooneel zoodoende op bevallige en gepaste wijze te explikeeren en te illustreeren.... terwijl St. Carolus er uit ziet
met zijn wapperende gewaden of hij zoo recht de lucht
in ging fladderen, als een aangeschoten musch. Inderdaad
van de... fitness of things, had hij soms absoluut geen begrip!
Hij had dus wel gebroken met de staatskerk en de
kloosters, maar die bestelden veel en betaalden het best en
de nieuwe leer, die den eenvoud beminde, vroeg naar geen
kunst....

Jordaens heeft zijn heele leven te Antwerpen gewoond
en in tegenstelling met de heerschende mode bezocht hij,
evenals Rembrandt, nooit Italië. Hij heeft, in ieder geval,
bij Rubens aan huis wel kennis gemaakt met Zuidelijke
kunst en soms doen zijn brutale schaduwen en gloeiende
lichten aan Italië en Spanje denken.
« Er is », zegt P. B., « eenige tegenspraak in de gegevens aangaande de woning die Jordaens en zijn vrouw na
hun huwelijk betrokken. De heer van den Branden schrijft
dat het jonge paar zich in de Hoogstraat vestigde in een
groot achterhuis, met open plaats en een ingang langs de
poort, naast het huis van den koopman Nioolaas Bacx.
Den 15den Januari í6z8, zouden zij dit huis hebben gekocht
en den 3den Maart nam de oude van Noort er voor 2000
gulden rente op. De bron, waaruit dit bericht geput is,
wordt niet vermeld ».
Van zijn huisbaas Bacx, kocht Jordaens den IIdea
25
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October 1638 een pand, genaamd de Halle van Turnhout en
gelegen in de Hoogstraat, thans nr 43. Het gebouw dat als
pakhuis voor lakens en wollen stoffen diende, werd afgebroken én op het terrein bouwde Jordaens, volgens eigen
plain een ruime en prachtige patricierswoning.
In 1641 was het nieuwe gebouw gereed, zooals het
jaartal in den achtergevel vermeldt en hij richte het huis,
waar hij de rest van zijn dagen zpu slijten en waar hij, zijn
vrouw en oudste dochter gestorven zijn, zeker geheel naar
zijn genoegen in. Zoldering en deuren versierde hij met
schilderwerk, o. a. de Twaalf Apostelen. de twaalf teekenen van

den Dierenriem, Susanna met de Ouderlingen, Liefdegoodjes met
Bloemfestoenen, enz.
Dit huis werd den 27sten September 1708, door zijn
kleinkinderen verkocht en de decorative stukken den 22sten
Maart 1734 in den Haag in veiling gebracht.
In den loop van de xvllle eeuw ging het door verschillende handen en was in 1770 waarschijnlijk nog geheel in
zijn oorspronkelijken staat, toen het in het bezit kwam van
den heer Laurent Solvijns, die er voor 't eerst in begon te
verbouwen en den uitgang langs de Reynderstraat maakte.
In 1823 kwam het aan een zekeren van der Linden en
wordt nu nog door een der afstammelingen van die familie
bewoond.
De voorgevel onderscheidt zich door niets meer van de
banale, moderne straat, maar op de binnenplaats staan nog
twee der oude gevels over elkaar: de achtergevel van het
woonhuis en de voorgevel van het atelier, beide in plaat
gebracht door J. Linnig.
Verdere biezonderheden uit den loopbaan van den
meester vallen er in dit eng bestek eigenlijk niet te ver
gleed dit overigens «strangely uneventful-meldnzo
life» te midden van een der vreeselijkste tijdperken in de
geschiedenis, in October van 1678, zachtjes weg in den
dood. Hij had den eerbiedwaardigen leeftijd van vijf-entachtig jaren bereikt.
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« ... Octob. is gestorve constrijcke schilder Jordaens,
ten... ure, en twee ure de selve nacht sijn dochter Elisabeth
Jordaens ».
Beide stierven aan de zoogenoemde Antwerpsche of
zweetende ziekte (Influenza ?) en werden beide bij hun moeder
en vrouw op het kleine Protestante kerkhofje te Putte onder
Ossendrecht begraven, in den zoogenoemde Geuzen biut.
((Het kerkje te Putte, » zegt P. Buschmann Jr., ((werd
in het begin der vorige eeuw afgebroken en de zerken,
waaronder die van onzen schilder, werden onder het puin
achtergelaten. Omstreeks 183o, werd die steen door den
Antwerpenaar F. Pauwelaert-Vermoelen weergevonden en
in 1833 wijdde N. Cornelissen er een artikel aan in de
Messager des Sciences et des Arts.

In 1845, nadat het Antwerpsch gemeentebestuur gevraagd had om de kerk te mogen herstellen, deed Koning
Willem II dit werk uitvoeren. In 1877, ter gelegenheid der
Rubensfeesten, liet een commmissie, bestaande uit Belgen
en Hollanders, met medewerking van het Antwerpsch gemeentebestuur, een eenvoudig gedenkteeken op zijn graf
oprichten. n
Het monument werd bekroond door een zeer levende
buste van Jef Lambeaux en het weergevonden grafschrift
er in gemetseld.
Het luidt:
HIER LEEGT BEGR]AVEN
IACQVES IORDAENS S[CHILDER]
BINNEN ANTWERPEN [EN STERF DEN]

18 OCT[OB]E[Rj Ao I[678]
ENDE
EERBAR CATHARINA VAN OO[RT]
[SjYN HUYSVROVWE STERF DEN

17 APRIL Ao MCI'LIX
ENDE
[I]OVFr ELISABETH IORDAENS
HAERE DOCHTER STERF DEN

18 OCTOBER A° 1678
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Met deze spreuk uit het Nieuwe Testament, die de quintessens bevat der Geloofsbeleidenis van beide vormen van éenzelfde religie :
CHRISTUS IS DE HOPE
ONSER HEERLYCKHEYT
(COLOSS. I : 27)

(Wordt vervolgd)

A. W. SANDERS

VAN Loo.

DE VLASGAARD^tc^^b^

Het zangspel in drie bedrijven en vier tafereelen, dat de
Gentsche componist Jef Vandermeulen schreef op Den Vlasgaard
van René De Clercq, voor het tooneel vervaardigd door Alfons
Sevens, bekwam een ongehoorden bijval in « de stad van Leie
en Schelde », en die bijval, welke na verscheidene geestdriftige
opvoeringen niet verzwakte, werd ook bekrachtigd te Brussel en
te Brugge, waar De Vlasgaard door de Gentsche troep vertoond
werd.
Het stuk moet dus stevige hoedanigheden bezitten, die wel
een ernstig onderzoek waard zijn.
De nog jeugdige toondichter is populair in Gent, waar hij
veel gelegenheidsmuziek schreef, meest voor de volksklas, en
waar hij reeds een of twee Fransche opera's liet opvoeren, o. a.
Liva, die voor eenige jaren de aandacht der tooneelkritiek op
zijn naam vestigde en voor 't algemeen geprezen werd voor de
zwierige lijnen van zijn muziek, evenals voor zijn buitengewone
soberheid en zijn instinct voor het tooneel. In de uitgaven van
het Willemsfonds verschenen eenige mooie liederen van hem en
zijn guitig eenvoudig verhaaltje, Bij Petrus, op woorden van den
gekenden Hollandschen librettist, Fiore della Neve, werd zelfs
in een wedstrijd bekroond. Dat Vandermeulen, de man van het
volk, de gul-ronde Vlaming, zich moest aangetrokken gevoelen
door een onderwerp, dat wel eens voor de synthesis, — de bloedige synthesis, hadde men moeten zeggen, — aangewezen werd
van de vlasnijverheid in het land van de Leie, de gouden rivier,
zie, dat moet ons heel natuurlijk voorkomen.
Of dat idyllisch verhaal met liedjes wel heelemaal geschikt
was voor het tooneel zullen wij aanstonds onderzoeken.
Ik geloof niet dat de veelbesproken Vlasgaard het beste werk
is van René De Clercq, die mij meer behaagt in zijn guitig-losse,
flink-gerythmeerde Liederen voor het Volk, waarvan een groot
getal nummers al op muziek gezet werden, o. m. door Opzomer,
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HulIebroeck, Moortgat, Criel, — een trant dien de dichter sedert
eenige maanden, tot mijn groote spijt, schijnt verlaten te hebben.
Zeker is zijn ziens- en zeggingskracht grooter geworden; zeker
deint de muziek van zijn vers met meer zwierig gemak en ik
vraag mij af hoe men dat versje van hem, Zielenbrocessie, onlaftgs
in het Amsterdamsch weekblad, Stemmen onzer Eeuw, opgenomen,
anders zou kunnen noemen dan een meesterstukje. Maar toch,
dat is van een anderen De Clercq. Hij had nu eenmaal veler harten gewonnen met zijn liederen en hadde hij een paar jaren langer
willen werken in den hem eigen volkstrant, weldra zou er geen
Vlaamsch feestje meer gegeven worden of men zou hooren roepen : « Nu eens een liedje van De Clercq! Nóg een liedje van De
Clercq! Niets dan liedjes van De Clercq! » Dat is ten minste mijn
gevoelen en ook dat van vele anderen, met wie ik over dat onder
sprak en die denken dat hij met zijn stemmings-poëzie,-werp
doorgaans het tegenovergestelde van Vlaamsche lieder- poëzie,
toch immer verre beneden Gezelle zal blijven. Dit zij geen blaam,
maar enkel een vraag of het geen onhandigheid is, juist na dien
reus met natuurindrukken naam te willen maken, als men het
anders kan.
Met zijn Vlasgaard is, vóór een jaar of vier, veel gedweept
geworden, vooral door het jongere volk, dat fier scheen te zijn
dat zoo een kunstwerk door een student kon geschreven worden
en dat het beschouwde als een soort van verzet tegen al wat
oud Of ónvlaatnsch was, ja, ook wel tegen al wat naar strenge
pastoorspoëzie zweemde. De bezadigde kritiek loofde niet alles
onvoorwaardelijk en stelde de dingen op hun plaats. Het verhaal
werd geprezen om zijn lokale kleur, zijn rijke afwisseling, zijn
ijzetvásteii rythmus, zijn fraaie ingelaschte liederen en hier
en daar dm een gansch bijzonder geslaagd fragmént, gelijk het
portret van den zaaienden boer. Als geheel werd het stuk minder
gelukkig gevonden — gebrek aan compositie werd er gezegd, —
eh vivat den indruk van het slottooneel met die verkrachting en
dien moord betreft, dien indruk gaf bijna iedereen lucht door de
woorden : 't is walgelijk!
Hoe men op de gedachte gekomen is van uit die losaaneengeregen tooneitjes een drama te halen, begrijp Ik nog niet goed.
Heeft de toondichter het zelf gevraagd? Werden mooie liedjes
hoofdzaak geacht voor het tooneel? Was de drijfveer misschien
het « great attraction » van de verkrachting ?
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Zoo dit laatste waar was, dan zou ik moeten denken dat de
librettist een overdreven bewondering gevoelt voor de brutale
Herbergprinses van Jan Blockx, ofwel dat hij daarin de geweldig
onmuzikale tooneelen boven het zeer verdienstelijke verkiest,
dat is : de goede typeering, de meesterlijk knap gedane muziek,
de onweerstaanbare kracht van het volksfeest. Die woeste,
bloederige stukken zijn immers in de mode gekomen sedert een
vijftiental jaren, niet naar het voorbeeld van Blockx, maar door
dat der veristen van over de Alpen. Wie herinnert zich niet den
stormigen bijval van Mascagni's Cavalerie Rusticana, een bijval,
die, in spijt van het olla podidra der muziek, nog altijd niet uit
werd gevolgd van het even melodromatische-geputis.H
Paillasse van Leoncavallo, van Massenet's geweerschoten in La
Navarraise, van Zaza, Tosca, André Ckénier, Cabrera, enz.
De ware kunstrechters versmaden dien trant : men gaat
immers naar de opera om muziek te hooren en niet om bloed te
zien vergieten! Met recht wordt overigens beweerd dat die ontwerpen voor de muziek te schril, te wild, te onmuzikaal zijn, al
vindt men wel eens een mooie uitzondering, gelijk Louise van
Charpantier. De muziek is de stem van het mysterie, de taal van
het nevelige, het onuitspreekbare; men late ze dus zingen in het
mysterie van legende en fantazie, van de legende vooral. De
schimmen welke zich hier bewegen, zijn niet zoo sterk afgelijnd,
zij zweven, zij hangen, -- juist wat de muziek verlangt. Zeker
is het dat men naar geene muziek luistert, wanneer de oude,
wulpsche Krelis het schuchtere Ceelken tegenhoudt op den
weg; even zeker is het dat men wél naar de muziek luistert, als
de dichterlijke zwaan van Lohengrin op het tooneel verschijnt,
of als de lieve Agatha reikhalzend uitziet in den maanlichten
nacht naar de komst van haren Max.
Veel hoedanigheden heb ik gevonden in Den Vlasgaard van
Jef Vandermeulen, leven en kleur vooral, en dat zijn twee kostare eigenschappen, — doch het geheel heeft bij mij eer een
pijnlijken indruk nagelaten. Dadelijk voeg ik erbij dat u1ks
misschien wel wat aan de Gentsche opvoering te wijten is, die
niet altijd blijken gaf van soberheid en gelouterden smaak, —
hoofdzaak in die gevaarlijke tooneelen! — en dat ik, na kennis
streng ben geworden in mijn-makingethlbro,d
oordeel, ja, langzamerhand tot de overtuiging kom dat het stuk.
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met een beter « mise au point », misschien wel aan hooger
eischen voldoening zal geven.
Ziehier een vlugge schets van de bewerking van Alfons
Sevens, die stellig tooneelkennis bezit en ten andere reeds vroeger zijn wapenen heeft gemaakt.
In het eerste bedrijf, gansch idyllisch van aard, wordt niet
veel afgehandeld. De wiedsters liggen in zwierig gebogen lijn
op den achtergrond te werken, gelijk op die schoone schilderij,
ge weet wel, van Emiel Claus, den dichterlijken meester van
het Leieland, te zien in het museum te Antwerpen. Dolf, de
meesterknecht, en Julie, de zuster van baas Krelis, brengen het
dorstige volk te drinken, waarna Dolf een praatje begint met
Ceelken, — geen schoone tooneelnaam, hé? — dat met een
mand gesponnen garen over het tooneel komt.Zij plagen elkander
en Ceelken bemerkt ondeugend dat Julie, ofschoon wat ouder en
kwezelachtig, juist een goede vrouw voor hem zou zijn, hetgeen
hij dadelijk verwerpt. Eenige wiedsters meenen dat baas Krelis
het lieve meisje wel zelf zou willen hebben. Het wordt avond
en de menschen gaan naar de kapel. Op den drempel bekent
Julie aan den pastoor dat zij geen lust heeft om in het klooster
te treden en dat zij liever met den meesterknecht zou trouwen.
De pastoor zal er Dolf over spreken. Terwijl een roerend Ave
Maria in de kapel wordt gezongen, wil de dronken Krelis het
aanstappende Ceelken grijpen en kussen. De processie komt
uit en Krelis zwijmelt ter zijde om ze door te laten, grabbelt
zelfs naar zijn muts.
In het tweede bedrijf wordt het dorpsfeest gevierd en Dolf
is met Ceelken aan den dans. Julie komt hem fluisterend zeggen
dat de pastoor hem verlangt te spreken. Gedurende zijne afwezigheid breekt een onweer los en de menschen vluchten naar
binnen. Ceelken wil bij een vriendin aankloppen, maar de
wulpsche Krelis verschijnt — en wil geweld gebruiken! Zij
schreeuwt om hulp en Dolf heeft het gehoord. Als zijn stem
achter de schermen weerklinkt, neemt de boer de vlucht. Dolf
verneemt dat zijn mededinger zijn eigen baas is, dien hij met
zijn wraak bedreig . Julie wil den uitslag van Dolfs onderhoud
met den pastoor kennen, doch wordt afgescheept met de verklaring : ik trouw niet. Julie smeekt, hij wordt ongeduldig. Het
tweede bedrijf wordt gesloten door een populairen stoet, waarin
de baas en zijn knecht te paard verschijnen.
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In het eerste tafereel van het derde bedrijf zit Ceelken zin
tak tiek! we kennen dat, — in haar kamerleen te-gend,—Tik
weven. Dolf komt haar op het slijtfeest noodigen en ze neemt
aan. Na zijn vertrek verschijnt de baas, die Ceelken nogmaals
slechte voorstellen doet, ja, haar alles biedt wat ze maar wenschen kan. Ze zou haar jong leven echter niet gaarne met eenen
ouwen dronkaard verslijten en zegt het hem vlakaf. Blazend van
woede verlaat Krelis het tooneel, terwijl Ceelken haar liedje
voortzingt, ditmaal met snikkende stem, — tiek, tak, tiek !
In het tweede tafereel vieren wij het slijtfeest mede. Onder
het dansen van het gekende Patersliedje, wordt Ceelken door
den baas vastgegrepen en gezoend. Daarna blijft het alleen met
Dolf en beiden verklaren elkander hunne liefde. Julie hitst
Krelis op, die Dolf van het meisje wil wegrukken. Een hevig
gevecht ontstaat, waarin Dolf door een messteek gedood wordt.
Snoevend verlaat de boer het tooneel, terwijl Ceelken machteloos ineenzakt op het lijk van haren beminde.
Een vlugge beschouwing van deze schets is voldoende om
de overtuiging te bekomen dat er veel goeds voor het tooneel in
dit drama zit. Er is vooral afwisseling en klimming in. Het
wieden, de kermis, het weven, het slijtfeest, zoo zou men de
tafereelen afzonderlijk kunnen betitelen, die ons dus werkelijk
voor een paar uren in het vlasland laten leven. De componist
heeft een gelegenheid om de schitterendste kleuren van zijn
palet te bezigen, zonder de vrees te moeten kennen van den
toehoorder te vervelen. De handeling brengt immers gedurige
afwisseling voort : liedjes, verhaaltjes, optocht, processie, dansronde, — van alles. Ook zijn wij daarenboven nog ooggetuigen
van een wijze klimming : een schuchtere ontmoeting in het begin, daarna een dans met de geliefde, een gelegenheid om haar
te redden, een woordje troost, een vurige verklaring, een plotse
dood, dat is toch geene loonre handeling, dat is toch wel-linge
een stapje-voor-stapje doorgaan naar een einddoel?
Over de karakters en de waarschijnlijkheid kunnen wij niet
met zooveel lof gewagen. Krelis en Julie zijn met scherpe lijnen
geteekend, Dolf en Ceelken staan minder duidelijk vóór ons.
Deze vrijen en dansen wel en Dolf geeft ook wel een paar vuistslagen op het einde; bezwaarlijk kunnen zij nochtans als tooneelheld en -heldin, onze volle aandacht vergen. Dolf doet weinig of
niets om de dingen te verhinderen, die hij nochtans ziet aanko-
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men. Ceelken wordt bijna een lijdende figuur. Een nijdige tegenstelling met haar is de kwezelachtige Julie, wier optreden overal
goed verzorgd is, al geeft het zelden aanleiding tot muzikale
momenten. Wat nu dien Krelis betreft, dien Krelis van de opvoering vooral, want deze werd immers bij de instudeering
geleid door de schrijvers, — bij velen zal de vraag opkomen: bestaan er dergelijke boeren? Reeds bij het lezen van het slottooneeltje van die lieve eerste-communie-idylle bij Streuvels hadden
wij het boek wrevelig ter zijde gelegd met de bedenking dat die
heerlijke vreugde van den vromen kinderdroom toch niet hadde
moeten bedorven worden door dien jammerlijken « lendemain ».
Door gezagvolle mannen werd er echter over heengezien en beweerd dat aldus het kindervisioen beter tegenover de werkelijkheid stond en een krachtiger omlijsting bekwam. Dat er wel
eens een dergelijk monster van een boer kan gevonden worden,
werd er ook bijgevoegd. René De Clercq schijnt partij voor
Streuvels getrokken, en uitgeroepen te hebben: « Wacht, ik ken
er ook nog een dergelijken t» Mijn meening is het echter dat
Krelis in het verhaal dichter bij de waarheid komt dan op het
tooneel. Dat zoo een boer in een plotselijke opwelling van driestheid eens een walgelijk voorstel aan een meid doet en het daarna
vergeet, dat zal wel geen onmogelijkheid heeten. Maar op het
tooneel wordt er een heele intrigue van gemaakt. Wij zien van
dichtbij hoe hij het aanlegt om het onschuldig Ceelken te veroveren, wij hooren hem spreken van « vlammen koelen », wij zien
hem met haar worstelen, en dát is het wat ons tegen de borst
stoot. Daarenboven, zeg eens, oud, dronkaard en wulpsch, gaat
dat wel saam? In alle geval, de veel besproken, doch daarom
juist voor zekere lieden niet de minst aantrekkelijke kant van
het stuk, is en blijft die rol van den vlasboer, of ten minste de
opvatting ervan.
Jef Vandertneulen schijnt het drama meegeleefd te hebben
in zijn binnenste en de karakters met zorg te hebben bestudeerd.
Voor 't algemeen hanteert hij den groven borstel bij 't schilderen,
hetgeen niet anders mag op het tooneel, en er heerscht werkelijk
leven en dramatische kracht in zijne muziek, die overigens frisch
en oorspronkelijk is, al doet die oorspronkelijkheid weleens denken aan de Russische toondichters van dezen tijd. De idylle van
het esrste bedrijf heeft hij met zachte, dichterlijke tinten weergegeven. liet Ave Maria in de kapel maakt een diepen indruk,
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evenals de daarop volgende processie met hare liturgische psalmodie. Het tooneeltje aan het weefgetouw is zeer eigenaardig
opgevat en heeft mij tot weenens toe getroffen. Het intermezzo
vóór het laatste opgaan der gordijn, — die dingen zijn immers
alweer in de mode geraakt sedert het beruchte tusschenspel van
Cavalleria ! — verwekte een luidruchtig en zeker niet onverdiend
applaus voor zijn prachtig volgehouden en heerlijk ontwikkelde
melodie : hadde het stuk eene psychologische beteekenis, dan
zou het nog hooger genot verschaffen. Zijn liedjes staan mij
minder aan. Vroeger trof men veel strophische zangen in de
opera aan, heden niet meer. Die maken geen deel uit van de
handeling en, hoe schoon ook op zichzelven, de meesten konden
hier zonder bezwaar opgeofferd worden. De opera is dood en
het onderhavig stuk, dat nu een hybridisch vak is, — een liedjesopera? — diende wel degelijk een lyrisch drama te zijn.
Daarom hadde ik ook liever rythmischproza in plaats van verzen
gebruikt gezien, gelijk het tegenwoordig de algemeene wet
schijnt te worden : L'Etrauger (V. d'Indy), Messido' (Bruneau),
De Bruid der Zee (Jan Blockx), enz., enz.
De verzen van Alfons Sevens zijn niet slecht en hier en daar
herkent men de hand van zijn dichterlijken vriend, — zijn tweelingsbroeder. Wel treft men er nog rijmpjes aan als volgende:
ezel en kwezel, een beetje en een preetje, rakker en sakker. Wel
stuit ik soms nog op bombast als :
— Klop niet, o Ceelken; een enkel woord.
— Hebt gij den donder niet gehoord?
Doch op de meeste plaatsen toont de schrijver dat hij de eischen
van de muziek en het tooneel kent: bondigheid, onmiddelijkheid,
duidelijkheid, schilderachtigheid. Liever kreeg ik echter in een
volgend stuk de overtuiging dat de werken van Blockx hem wat
minder voor den geest staan dan die van Wagner en de huidige
Fransche school, de ware meesters der muziek. Dan zou hij
meer belang aan de psychologische ontwikkeling eener handeling geven, meen ik, — het innerlijk noodwendige, gelijk de
Duitschers dat noemen, — en vele onnoodige liedjes doorstrepen,
de oude zoowel als de nieuwe.
Over de stoffelijke uitvoering te Gent is goeds en kwaads te
zeggen. De meeste tooneelschikkingen waren uitmuntend, de
koren leefden de handeling mee, het orkest schilderde en scha
dat het een genoegen was, geleid overigens door den zeer-kerd
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aandachtigen,soms wat onsierlijk bewegenden bestuurder, Oscar
Roels, zelf een onzer beste toondichters. De zangers voldeden
niet immer, doch toonden veel goeden wil. De opvatting van
Krelis zou aan een man van gelouterden kunstsmaak moeten
onderworpen worden en diende voor 't algemeen minder gecorseerd te worden.
Summa summarum, mogen we op een ware overwinning
onzer nationale muziek bogen? Mogen we zeggen dat we, naast
Prinses Zonneschijn van Paul Gilson en naast Herberg rinses en De
Bruid der Zee van Jan Blockx, een nieuw Vlaamsch kunstwerk
bezitten, dat rond de wereld zal gaan?
Ik zou het niet durven voorspellen.
Het werk komt mij voor als een weelderig gewas, dat heerlijke bladeren en bloemen draagt, maar dat hier en daar zou
moeten besnoeid worden. In alle geval, het werd geschreven
voor het volk en maakt een diepen indruk op het volk. Moge het
aan de strenge eischen van de kunstkritiek nu ook weldra voldoen bij een opvoering te Antwerpen of een opvoering van een
Fransche vertaling in den Muntschouwburg te Brussel, die zoo
vaak de kunstwaarde van een stuk bekrachtigt.

Gent, den 15n October 1905.

LAMBRECHT LAMBRECHTS.

BOEKENNIEUWS

Die grossen Weltrhthsel. Philosophie der Natur. Allen
denkenden Naturfreunden dargeboten von Tilmann Pesch, S. J.
Zwei Bande. gr. 8c (800 -6x6 S.) Freiburg, Herder. 19o2.
De geleerde schrijver der Institutions Psychologie, geeft ons
in bovenstaand werk eene uitvoerige natuurphilosophie in twee
boekdeelen. Zij werd in Dnitschland met grooten bijval ontvangen en ten zeerste aanbevolen, hoofdzakelijk omdat zij op de
hoogte van den tijd staat, en met wetenschappelijke strengheid
de leer der oude christelijke philosophie verklaart en tevens hare
voortreffelijke waarde tegenover de stelsels der nieuwere
wijsbegeerte in het volle licht plaatst.
Wanneer wij aan de hand der geschiedenis een blik werpen
op de verscheidene, ook met elkander strijdende stroomingen in
de verklaring der natuurverschijnselen, den aanhoudenden kamp
beschouwen tusschen het Idealisme en het Realisme, tusschen het
Monisme en het Atomisme, het Dynamisme en Materialisme, de
Teleologie en het Mecanisme, het Platonisme en het Darwinisme, dan zal niemand ons euvel duiden, indien wij aan de
ervaringswetenschap den raad geven ook eens hare aandacht te
vestigen op eene philosophie der natuur welke eeuwen lang in
het grootste aanzien stond.
Komt men nu tot de overtuiging dat de verbazende vorderingen der natuurwetenschap welke wij aan het vlijtig en
nauwkeurig onderzoek der laatste jaren danken, met de grondbeginselen der oude wetenschap overeenstemmen, zal de gissing
niet gewaagd schijnen, dat in deze oude wijsbegeerte het
noodige licht schuilt tot de oplossing van de talrijke problemen
of raadsels van onzen tijd.
Vooreerst dient de mogelijkheid en het recht van bestaan
eener natuurphilosophie betoogd te worden. Vervolgens is het
noodig de aanrakingspunten tusschen de natuurphilosophie en
de natuurwetenschap te onderzoeken, de punten waar het zinnelijk waarneembaar in het gebied van het bovenzinnelijke
overgaat : de grondbegrippen namelijk met welke de natuur
bewijzen, en de wijsgeerige-wetnschaproluiën
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stelsels, die zij ter diepere verklaring der verschijnselen voorstellen. Daarom bespreken wij in het tweede deel de vier
grondbeginselen der natuurwetenschap. Het derde deel behelst
de kritiek der verscheidenc stelsels van deze wetenschap, welke
het gezond verstand als onbewezen, valsch en onvoldoende
veroordeelt. Op deze wijze is het negatieve bewijs ten gunste
der oude natuurphilosophie reeds geleverd, enkel is het noodig
deze te verklaren en nader toe te lichten.
Op de natuurwetenschap steunt de wereldbeschouwing.
Daarom wordt in het vijfde deel het antitheistische Monisme
voor de vierschaar der rede gedaagd, en in het zesde het
Dualisme der Aristotelische Wereldbeschouwing behandeld.
Ziedaar den weg, die uitgaande van de redelijke kennis der
natuur, den denkenden geest tot God voert, en de voor ons zoo
belangrijke vraag beantwoordt: Waartoe is de mensch hier op
aarde? Na het doel en de inrichting van het werk aangewezen
te hebben, laten wij een algemeen, overzicht van den inhoud
volgen:
Eerste Deel. i. Het recht van bestaan van een natuurphilosophie. (blz. 1-142). 2. De natuurphilosophie en de groudbegrippen der natuurwetenschap : stof, kracht, wet en doel. (143-279).
3. De natuurverschijnselen verklaard door de moderne
philosophie. Mecanisme, Dynamisme en Atomisme. (280-541).
4. De verklaring der peripatetische wijsbegeerte. diet wezen
der lichamen — Hunne eigenschappen — Ontstaan en vergaan
— Biologie — Anthropologie — Oorsprong der wezens ( 5 4 2-799•
Tweede Deel. 5. De monistische wereldbeschouwing van de
moderne natuurphilosophie: Het Monisme als Pantheisme, als
Pessimisme, als Materialisme (bl. 3-283).
6. Het Dualisme der peripathetische wereldbeschouwing.
God in verhouding met de wereld, de mensch in betrekking tot
God (284-581).
Dit overzicht geeft een zwak begrip van den wetenschappelijken rijkdom den lezer hier aangeboden. Op het uitgestrekte
veld der natuurphilosophie, door de moderne geleerden met
gevaarlijke dwaal- en doolwegen bedekt, zal hij te vergeefs een
veiligeren en wijzeren gids zoeken. Wij kunnen onmogelijk in
bijzonderheden treden, en bepalen ons tot eenige bemerkingen
van algexneenen aard.
Het kan niet onze bedoeling zijn, zegt de scbrijver, de oude
natuurverklaring in, alle bijzonderheden als reddingsmiddel in de
philosophie aan te bevelen, omdat het zeker is dat de aristotelische verklaring in zeer vele punten volgens de uitkomsten der
nieuwste wetenschap gezuiverd en gewijzigd moet worden.
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Hoofdzaak is het de eeuwige grondbeginselen van het verouderde
hulsel, door den toenmaligen toestand der ervaringswetenschap
bepaald, te ontdoen om ze met de verkregen resultaten van onzen
tijd in overeenstemming te brengen.
Wanneer wij beweren dat de ouden in de hoofd- en levens
een grondslag voor alle tijden hebben gelegd, willen wij-vragen
niet zeggen dat men onder geen opzicht de grenzen van hunne
leer mag uitbreiden. Integendeel hunne beginselen laten eene
verdere ontwikkeling toe, ja vorderen deze.
Het schijnt ons derhalve een onbegonnen werk bij de ouden
wetenschappelijke inlichtingen omtrent de Natuur- en Schei
Astronomie te willen vinden.-kunde,ovrPhysilgced
Men denke slechts aan hunne leer over den invloed der
Intelligentie, der hemellichamen en stersferen; aan de vier
elementen welke zich in rechte lijn bewegen, aan den ether
(quintessentia) en zijne cirkelbeweging, aan de metalen (goud,
zilver, ijzer, lood) grootendeels uit water samengesteld.
De oude philosophie is niets minder dan eene mummie
welke men slechts van hare lijkbanden behoeft te bevrijden,
niets minder dan het laatste, volmaakste woord der wetenschap.
Zij heeft slechts de grondslagen gelegd, en aan ons de taak
opgedragen het gebouw op te trekken en zoo mogelijk te
voltooien; zij behelst kiemen welke zich tot bloemsems en
vruchten zullen ontwikkelen. Nog meer: in vele vragen hadden
de ouden gebrekkige, ja valsche meeningen, uit gemis aan
middelen om de verschijnselen nauwkeurig te onderzoeken. Is
het te verwonderen dat dit gebrek ook op zuiver philosophische
vragen eene schaduw wierp ?
De oude, in de christelijke wijsbegeerte gekende hoofd
schat der thans verkregen natuurkennis in het-vragendo
volle licht te stellen; het stoffelijke zoo zorgzaam in onze dagen
door de ervaringswetenschap onderzocht aan den geest te
onderwerpen, ziedaar de grootsche, aan de toekomst voorbehouden taak der natuurphilosophie.
Het is eene dwaling de wetenschap van Aristoteles, door
de scholastieken gelouterd en uitgebreid eene aprioristische te
noemen. Feitelijk, niet uit een beginsel, maar uit gebrek aan
hulpmiddelen, hebben vele middeleeuwsche geleerden weinig
rekening gehouden met de ervaringsmethode, maar zij werd niet
teenemaal verwaarloosd. (z)
(r) Quum scholastici. SS. Petram sententiam secuti, in anthropologia passim tradi-

decint, huinanam intelligentiam nonnisi ex rebus sensibilibus ad notendas res corpore
materiaque carentes evehi, sponte sua intellexerunt, nihil esse philosopho utilius, quam
naturae arcana diligenter investigare et in rerum physicarum studio din multumque
versari. (Leo XIII. Encycl. van den 4 Aug. 1876)
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Niet minder valsch is de beschuldiging dat het der oude
philosophie aan eene gegronde theorie der kennis heeft ontbroken. Men kan deze bij den schrijver verklaard en bewezen
vinden, en zich tevens overtuigen dat zij de kantsche theorie
ver overtreft.
Eindelijk geeft men zich een getuigschrift van onwetendheid,
wanneer men schouderophalend met de moderne geleerden de
oude philosophic veroordeelt als onbekwaam om de natuurverschijnselen te doorgronden.
Als Dubois-Raymond in zijne rede aan de Berlijnsche
Hoogeschool het bekende Ignorainus en Ignorabimus uitroept en
later de zeven onoplosbare raadsels (stof en kracht — oorsprong
der beweging — oorsprong van het leven — doelmatige inrichting
der natuur — het ontstaan der zinnelijke waarneming — het
verstand — de wilsvrijheid) opsomt, heeft hij volkomen gelijk.
Immers in zijn stelsel dat slechts zinnelijke kennis en
ervaring aanneemt zijn deze raadsels niet vatbaar voor oplossing.
Hieruit volgt wel dat het Empirisme valsch is, maar geenszins
dat de scholastische philosophie, die ervaring en metaphysische
beginselen huldigt deze raadsels niet tot eene voldoende oplossing kan brengen.
Wij hebben genoeg gezegd om het werk van P. Pesch aan
te bevelen aan allen, die belang stellen in de wijsbegeerte en
door ambstplicht of vrije keus gehouden zijn zich in dezelve te
bekwamen. De lezer zal getroffen worden door de scherpte van
oordeel, de uitgebreide belezen- en geleerheid, de onpartijdige
behandeling, den rijkdom en de kracht der bewijzen, de duidelijke voorstelling ook van afgetrokken denkbeelden van den
hoogbegaafden schrijver. Wel verre van de op- en tegenwerpingen te ontveinzen of te verzwakken, stelt hij ze in al hare
kracht voor, en gewoonlijk met de woorden van den geleerden
tegenstrever. Bijgevolg wordt de waarheid in haar zelve en door
de wederlegging der dwaling in het volle licht geplaatst, en aan
ieder het middel aangeboden zich eene opinie te vormen.
Het boek is met groote kalmte geschreven, geen scheem
van hartstocht of verbittering, overal de taal van het gezond
verstand en de strengste logica, van de oprechtheid en de
wetenschappelijke overtuiging. Jaren lang werd het voorbereid
door eene ernstige, nauwgezette, diepgaande studie, studie
hoofdzakelijk zichtbaar uit de lange reeks van wetenschappelijke
bronnen door den schrijver geraadpleegd bij het samenstellen
van zijn alleszins voortreffelijk werk. Den lezers wordt daardoor
de gelegenheid gegeven met kleine moeite zich op de hoogte te
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stellen der in onze dagen betwiste levensvragen, en de onmacht
der moderne philosophie als het ware met handen te tasten.
Dr. A. DUPONT.
Etude sur la Suppression des Convents par 1'Empereur
Joseph II dans les Pays•Bas autrichiens et plus spécialement dans le Brabant (1783-1794), par l'abbé ,los. Laenen, Dr
en phil. & lett., memb. corr, de l'Acad. roy. d'Archéol. de
Belg., archiv.-adj. de l'Arch. de Malines. — Anvers, éd. Van
Hille, rue Zirk ; 19o5. Pr. 2 fr. ; r3o p, 80.
In meer dan één opzicht is deze studie belangrijk : uit haar
eigen, daar tot nu nog de maatregel van Keizer Jozef in het
voorbijgaan enkel besproken werd, en de oorkonden der geschiedenis meestal op het achterplan bleven; — lezensweerdig
is zij nog, omdat de gebeurtenissen onzer dagen in Frankrijk en
elders onze gedachten onwillekeurig terugvoeren naar hetgeen
ons vaderland in de 18e eeuw soortgelijks beleven moest. Zie,
daar nog even las ik een artikel van Jean de Bonnefon, den
gekenden belasteraar der Kerk, die niettemin getuigt, dat het
milliard der kloosters, door de republikaansche schurken aan
de lichtgeloovigen bent beloofd, in rook verzwonden is. « Ou
» est le milliard des religieux annoncé par le législateur de rgot ?
» L'estimation des biens avait été faite par des fonctionnaires
» exacts et méticuleux. On avait travaillé an ministère des
» finances sur les impóts payés et sur les prix d'achat. L'heure
» de la vente venue, on trouve dans le milliard autant de trous
» qu'Arlequin avait de losanges sur son habit... Le milliard
» prévu ne donnera pas huit millions en argent liquide ». —
Doch laten we zien, hoe het in de Nederlanden ging. De
Heer Laenen behandelt de kwestie in vier zaakrijke hoofdstukken: in 't eerste is er spraak over het voorbereiden van het
decreet van 1783 ; in het tweede, over de eigenlijke afschaffing;
in het derde, over het bestuur der goederen van de gesloten
kloosters en over de Godsdienst-kasse, en in 't vierde, over ,de
poging om de afgeschafte kloosters wederom op te helpen.
Daarna volgt nog eene reeks bijlagen. — 's Schrijvers verhandeling is rijk gedocumenteerd, en, ze in een kort overzicht besluitende : ((Wat vooral uit deze studie blijkt », zegt hij, (<is
» allereerst de onverzettelijke wil, of juister, de halsstarrigheid,
» waarmede de Keizer zijne inzichten uitwerkt, tegen het gevoe» len des volks in en ondanks de vertoogen door de 'Bisschop» pen, door de Staten en zelfs door zijne eigen raadslieden
» ingezonden; — 't is ook nog de gematigdheid, waarmede zij
» die met het werk der afschaffing belast waren, hunne taak
z6
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» volbrachten, tegelijker tijd de nauwgezette eerlijkheid, welke
» zij aan den dag legden in het geldelijk beheer, en ook de
» sympathische welwillendheid, welke zij, op weinig uitzonde
ringen na, aanhoudend jegens de slachtoffers der keizerlijke-»
» dwinglandij betoonden ; -- 't is eindelijk de toen nog heer» schende kracht van het monarchisch grondbeginsel, dat door
» de geestelijke overheid aanveerden deed, al was het niet
» zonder tranen, dan toch zonder tegenstand, 'n reeks antigodsdienstige maatregelen, wier onrechtveerdigheid en onwettigheid de overwegende invloed van het keizerlijk oppergezag
» scheen te doen vergeten ». — Daarna vangt de Heer Laenen
zijne studie aan met een' terugblik op de regeering van MariaTheresia, die, hoe oprecht godvruchtig zij ook was, al te zeer
den verderfelijken invloed van Graaf de Kaunitz onderging.
Deze was de booze geest van haren zoon, en nu was er gauw
over het lot der kloosters beslist. Doch welke was de drijfveer,
die den Keizer en zijne raadslui handelen deed? — Sommigen
willen thans de afschaffing der kloosters doen doorgaan als 'n
verdedigingsmiddel van den Staat tegen de opslorping van den
eigendom door de Doode-Hand. De schrijver wederlegt die
bewering. Nooit immers haalde de Keizer die reden aan, en
wanneer de Staten zich tegen Jozefs inzichten verzetten,beriepen
zij zich integendeel op het nut dat de kloosters opleverden.
Overigens uit de beraadslagingen van den Geheimen Raad
blijkt nog, dat men in 1782 die fabelachtige sommen in de
kloosters niet zoeken moest, welke de hedendaagsche historici
er kost wat kost willen in vinden. — Het decreet van afschaffing werd den 17 Meert 1783 uitgeveerdigd. Alle verzet was
nutteloos geweest. Het eerste klooster dat gesloten wierd, was
Leliëndaal te Mechelen. Hoe schandelijk de fiscaal van den
Grooten Raad, de Stassart de Noircourt, er zich jegens de
weerlooze Norbertinessen gedroeg, leze men op bl. 38. — Wat
werd er met de geroofde goederen gedaan ? Verstrooid langs
alle kanten, ja ; menig kunststuk nam den weg naar 't buitenland en bleef voor België verloren; menig ander werd vernietigd, en ten slotte der rekening, « le produit des aliénations et
» celui des revenus étaient insuffisants à acquitter les charges
» de la Caisse de Religion ». Wie 't meeste bij 't vernietigen
der kloosters leed, waren de armen en de behoeftigen, en in dat
opzicht zijn de bekentenissen van het Comiteit der Godsdienstkas verpletterend (cfr. bl. 66). — Is het dan wonder, dat de
ontevredenheid weldra in een geweldigen opstand oversloeg ?
Een oogenblik waren de Patriotten meester. Men wilde er ge
maken om de kloosters te herstellen. Dit ging al zus-bruikvan
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en zoo ; doch men had den tijd niet er lang op te denken: de
apostels der Fransche» vrijheid overrompelden eenige maanden later het land, en zij roofden al weg wat de Oostenrijker
nog gespaard had.
De studie van den Heer Laenen verdient waardeering. Zij.
steunt op vasten grond, en put uit eene menigte stukken die
vroeger maar amper of niet benuttigd werden. Zij is rijk aan
bijzonderheden, bezadigd van toon, onpartijdig in haren uitleg,
klaar in hare bewoording en voorstelling. Ook weze zij niter
hette aanbevolen. KAN. J. MUYLDERMANS.

De zending der Vlaamsche Universiteitsjeugd. Drie Voordrachten gehouden te Leuven voor de studenten van St Thomasgenootschap door E. De Gryse, doctor in godheid en pastoor.
deken te Kortrijk. (Gent. bij Suffer.
Denken, deugen, werken, deze drie woorden zijn de gedachtenkernen dezer trits voordrachten. Wat kan een schrandere
en diepziende geest als heer De Gryse daar al niet uithalen !
Immers heel het menschelijk leven ligt erin bestolen.
Die drie gedachten nu trekt spreker nog samen in een
enkel : e Weest mannen ! Ik wil niet zeggen groote mannen !
Groote mannen of kleine mannen, maar toch mannen a. Niet
allen zijn opgewassen voor Machabeërs, maar dan kunnen zij
toch Tobiassen zijn.
In de voordracht over het denken waarschuwt hij eerst tegen
de klippen en wel voornamelijk tegen de twijfelziekte en de
verstandelijke bekrompenheid. Ten tweede toont hij hoe ons
denken geen stukwerk moet zijn, maar eene vaste wereldbeschouwing moet vormen. Ten derde moeten princiepen ons
wapenen tegen den strijd.
Vooral de uitbreiding van het tweede punt, noodzakelijkheid
eener wereldaanschouwing heeft ons getroffen door kracht van
waarheid. Wij weerstaan niet aan de lust het over te nemen
« Men pleegt hoog op te loopen met de wetenschap op den
dag van heden De wetenschap is de afgod! Gelijk de Grieken
in hunne Panatheneeën lange stoeten inrichtten langs de heilige
baan, in dewelke zij ieder met een lauwer-, myrt- of olijftakje in
de hand, optogen over de breede trappen der Propyleeën om
bloemen en wierook op te dragen aan Pallas-Athene, zoo
geschiedt nu, dóór de wereld, de optocht der geleerden naar den
Afgod-wetenschap. Ieder bezit enhuldigt een beetje wetenschap,
een stukje van het geheele ; maar spreekt toch in naam der
wetenschap!
Welnu, waar is nu de verzedelijkende kracht van zulke
wetenschappelijke verbrokkelingen ? Is het op afgehouwen
bladjes of takjes dat men bloemen en vruchten wint ? Zouden al
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de bladjes, al de takjes der Grieksche stoeten wel het schamelste
palm-, myrt- of olijfboompje weerd geweest zijn, in hetwelk dóór
cellen, vezelen, bladeren de eenheid des levens stroomde? Uwe
studie moet uw gedachtenvoorraad, vastheid, eenheid, leven
ingieten ? 't En is niet met verspreide lidmaten, mnemnbra dis¢ersa,
dat men iets verrichten kan. In de natuur plukt men .geen
vruchten op afgehouwen takjes maar op levende boomen. In de
kunst, in bouwkunst, in toonkunst, hangt de zalvende indruk makende kracht af van den samenhang in het geheele. In de
gedachtenwereld ook. Zoo des menschen brein niet bekwaam is
alles te omvatten, moeten de eenheid, de vastheid en het leven
voortspruiten uit die grootsche wereldopvatting welke den
mensch leert van waar hij komt, waar hij naartoe gaat, wie hij
is en waar hij leeft! Zonder die wereldopvatting is uw gedachtengebouw zonder bekroning; een kolommengang, schoon
misschien, een parthenon zoo ge wilt, maar waaraan de fries
ontbreekt; reeds een puin vooraleer opgebouwd te wezen! »
Hoe waar! en wat worden de wetenschapjes klein, bij
gebrek aan de algemeene wereldopvatting, gelijk alleen het
christendom die volledig schenkt! Dit wordt bewezen door
getuigenissen der H. Schrift, door voorbeelden van christen
geleerden als Kepler, en voornamelijk van den H. Thomas.
In de tweede voordracht betoogt de gewijde spreker dat de
hoogstudent moet deugen, als mensch, als christen en als katholiek. Om te deugen als mensch moet men vooreerst God erkennen: « Die God niet erkent uit zijne werken, verliest het besef
en de ware beteekenis des levens. Het leven wordt geen optocht
meer van den mensch naar God ; het wordt een theater of eene
handelsbeurs, vermaak of geld, of beide te zamen ».
Als christenen, zegt de spreker, zijn wij geen knechten,
maar kinderen van God, en broeders onder elkander. Dit is de
wortel der christene solidariteit. Deze geldt voor het zedelijke en ook voor het stoffelijke en is de grond van de maatschappelijke leer van het kristendom. Deze maatschappelijke gedachte
heeft hare volle uitdrukking gekregen in de acht zaligheden.
Als katholieken moeten wij deugen met getrouw de Kerk,
die onvergankelijke stichting van den God-mensch, te steunen.
Uit de laatste voordracht, Werken, willen wij vooral die
regels aanhalen waar de redenaar, tegen andere kleingeestige
opvattingen in, de grootheid schetst van den strijd voor de taal
van ons volk:
« Wat zou het zijn, MM., moest Vlaanderen zich met gemak
kunnen bewegen, ja roeren in zijn taalkleed, even als de
Engelschman, de Duitschman, de Franschman in het hunne! Is
het niet noodig dit verstandig, diepvoelend, vastberaden, geneerig, eerlijk, zedelijk volk, het stroomende jeugdebloed zijnet taal
terug te geven, dat het den zwier des levens geniete van hoog
tot leeg, en van hoog tot leeg deelzaam zij in ééne beschaving,
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in één nationaal leven? Vele kortzichtige menschen vatten den
vlaamschen strijd niet op zoo het zijn moet: zij meenen dat het
eene qua;stie van spraakkunst is, en dat de uitslag van den strijd
bestaat in iedereens handen een bundeltje spraakregels te stellen,
of te redetwisten welke taal zoetluidender is, de Fransche of de
Vlaamsche ? Kortzichtige menschen inderdaad, die eene kwestie
van spraakleer verwarren mdt eene kwestie van rechtveerdigheid, van beschaving en van menschelijkheid. »
Doch waarom de uittreksels vermenigvuldigen ? Men leze
heel het boek ; en uit elke bladzijde blijkt ons deken De Gryse
datgene, wat hij reeds vroeger bewezen had te zijn: een man
met eigene zelfstandige gedachte, een door- en vooruitziende
geest, een baanbreker, een vóórdenker voor zijn volk.
In opzicht van gedachten mag deze voordracht nevens het
beste gelegd worden, wat vorige redenaars in St Thomasgenootschap voorgebracht hebben. Met niet min diepgrondige en
verheven waarheden paart zij nog meer praktischen zin.
Ook de taal is goed en deelt hier en daar in de eigenaardigheid van de gedachte.
In opzicht van redekunst zijn deze voordrachten min volmaakt: De Gryse blijkt meer denker dan redenaar. De zwaai
en de zwier, de bezieling, zal ik zeggen, van het woord ontbreken wel eens of verflauwen te spoedig..
De plannen zijn klaar afgeteekend en nauwgezet uitgewerkt;
toch verliest men die nogal eens uit het oog omdat de band der
gedachten soms te wijsgeerig fijn is. Ook in dit opzicht zijn deze
voordrachten eerder kalme redekavelingen dan redevoeringen.
Het genot echter der lezing wordt daardoor niet geschaad,
en minder nog het nut dezer kernrijke bladzijden. Wenschen
wij dat Vlaanderens jeugd er uithale wat er in ligt ; en ook dat
deken De Gryse zijne pen niet late verroesten, maar ons nog
dikwijls de vruchten van zijn denken mededeele. Elk toch zijner
schriften zal eene aanwinst zijn voor zijn volk. F. DRIJVERS,
De 1'opportunité d'une enquête ethnographique et socio
sur les peuples incultes. Note par A. Camerlinck,-logique
Docteur en Théologie. Bruxelles, Polleunis-Ceuterick. Een
overdruk uit de Annales de la Société beige de Sociologie.
Al wie aan sociologie doen, en ze zijn talrijk die dat woord
gaarne bezigen. zullen er profijt bij hebben deze studie te lezen.
« La Sociologie, zegt schrijver, a pour objet formel l'étude
» des sociétés et des conditions de leur existence, ainsi que la
» recherche des lois qui régissent leur mouvement. C'est done
» par un inventaire descriptif minutieux et complet des faits
» sociaux fournis par 1'observation, ordonnés et classifiés, que
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» la sociologie peut s'élever à la connaissance des causes, des
» phénomènes et des lois auxquelles ces phénomènes obéissent o.
En met veel reden doet hij opmerken: « Ce qui nous choque et
-, arrête notre confiance, c'est la hate que la plupart des socio
mise à échafauder les conclusions et à formuler les-»loguesnt
» lois de la science nouvelle ». Daarom stelt hij voor dat de
Belgische Maatschappij voor Sociologie een onderzoek doe naar
de levensvoorwaarden der onbeschaafde volken; dit onderzoek
kan best geschieden met de medewerking der zendelingen.
Al dezen die belang stellen in deze wetenschap moeten
hopen dat het hier uit een gezet plan zou uitgevoerd worden.
E. VL.

L'Indocile, par Edouard Rod.
Een vreemd, maar belangrijk en boeiend boek. Geen roman
naar den echten zin van 't woord, maar wel een echt modern
roman. De handeling, een minimum : de uiteenzetting van gedachten, alles. De handeling dient enkel om de bespreking der
theorieën minder droog en didactiek te maken, en voor iedereen
genietbaar. L'Indocile is het vervolg van Un Vainqueur. De held
van het verhaal, is dezelfde Valentin, nu een jongeling van
twintig jaren. De strijd in zijne gedachten over de wetten die
de wereld bestieren, over het leven, over het menschelijk lot,
is de ware roman, veel meer dan de kleine liefdegeschiedenis
tusschen hem en Paule-Andrée.
Valentin is een edele geest, een gevoelig hart, eene illusievolle ziel. Hij is een anarchist, vol schoone droomen ; een
opstandeling tegen allen dwang. Hij kent geenen godsdienst,
en heeft voor het katholicisme meer argwaan dan sympathie.
Toch voelt hij er de grootheid van, tijdens een verblijf te Rome
met zijn leerling Désiré.
Hij heeft twee vrienden die hemelbreed van gedachten
verschillen. De eene, Urbain Lourtier, een socialist, een navolger van Romanèche, Valentin's oom, een der leiders van het
socialisme. De tweede, Claude Brévent, een katholiek, een
ieveraar van den « Sillon ».
Zijne sympathie gaat naar den laatste ; maar hij wil hem
niet volgen, hij is niet geloovig, hij wil geen vorm van
fanatisme of dwingelandij dienen. En heeft men die twee zaken
niet altijd aan de priesters verweten ?
Van den anderen kant wordt hij herhaaldelijk gewaar, dat
de socialisten, in wier gedachten hij opgebracht werd,, insgelijks
aan fanatisme en dwingelandij mank gaan ; dat ze altijd van de
rechten van het volk, van den werkman spieken, en er toch
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geene ware liefde voor over hebben, dat de haat tegen de priesters, tegen den godsdienst, hunne eigenlijke drijfveer is.
Allengskens maakt hij zich van hen los, zonder zich daarom
naar Claude te wenden. Neen, hij is alleen, bij zal alleen blijven, en zijne opstanding luid uitroepen.
Waarheen zal hij gaan? Welke les zal hem het leven nog
geven ? Tot welke uitkomst zal hij eindelijk geraken? Dat moet
ons M. Rod in een derde boek te kennen geven ; alsook de
verdere lotgevallen van Désiré, den door- katholieken zoon van
den hardnekkigen vrijdenker Frümsel. Wat zal de uitslag zijn
van den strijd tusschen die beiden? We zijn haastig het te
weten te krijgen. Het heele boek heeft een kleur van katholicisme of ten minste van sympathie voor al wat katholiek is, dat
te meer in 't oog springt, dat de schrijver een protestant is.
T. D.
Letterkundige Bijdragen. (19o4), uitgegeven door Valoude
de hoofd -rederijkkamer van Brabant en Mechelen, Het Kersouwken van Leuven. — A. Meulemans, Leuven, lgo5.
Het Jaarboek moet, wat verscheidenheid van inhoud betreft,
niet onderdoen voor zijn voorganger, en wint het nog, dunkt
ons, in keurigheid van uitgaaf en degelijkheid van opstel. Het
bevat een mooi lied van K. Mestdag, het bevat goede verzen en
goed proza. Zeer lezenswaard is vooral het welgeschreven
verslag over den tooneel- en zangkundigen wedstrijd, door het
Kersouwken uitgeschreven in 1904: laten die nuttige wenken,
die ernstige vermaningen en dringende oproep geene stem zijn
in de woestijn!
Bedorven Letterkunde, door St. L. Prenau; overgedrukt
uit Le Journal du Limbourg, Januari 19o5.
Een letterkunde die er zich op toelegt het voorkomen, de
lusten en verrichtingen, — bij voorkeur de laagste — van la bête
huinaine te schilderen, is, volgens M. Prenau, ver van bedorven,
integendeel een zeer loffelijke poging om de christelijke conventie af te breken en terug te komen tot een onschuldige, reine
natuur. M. Prenau zal het niet kwalijk nemen indien we met
hem van meening verschillen en het nog steeds blijven houden
met de zedeleer die Europa beschaafd heeft. J. D. C.
Beknopte Nederlandsche Spraakkunst door Dr K. Holtvast. P. Noordhoff. Groningen. rgo5. 139 blz. fl. t.00 geb.
fl. i.3o.
Die de spraakkunst van Prof. Dr J. Vercoullie of die van
P. Bauwens benuttigt zal na kennismaking, dikwijls met gretige
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handen, naar die van Holtvast grijpen. Vercoullie heeft men
beweerd,is te bondig, te moeilijk, te wetenschappelijk, P Bauwens is al te breedvoerig en op oude leest geschoeid. De een is
het werk van een modern taalkundige, de andere dat van een
klassiek opgeleide leeraar. Of en in hoever dit juist is wil ik
niet onderzoeken, beide boeken bewijzen besten dienst. Maar
hier hebben we nu een grammatica die m. i. het aureum ne
quid nimis, ne minus, heeft getroffen, klaar en volledig. Voeg
daarbij dat zij vrank en vrij en heel konsekwent van het nieuwe
stelsel uitgaat: De taal is de beschaafde spraak. Wat men hier
in Zuid Nederland voornamelijk daar ook moge tegen inbrengen,
hij die het boek zonder vooroordeel in de hand neemt en
proevend bestudeert zal dankbaar wezen en voldaan. Er zit in
dit boek heel wat taalkunde en paedagogie, en die een trouwe
gids wil om te weten hoe het nu eigenlijk in Noord -Nederland
gelegen is, en wat het in Zuid-Nederland kan worden (ik weet
niet of het zal en of het móét) vindt hier bescheid. Ik ben echter
niet tevreden over § § g ; i; 45,1 ; 56, 65, 136, ofwel te lang
ofwel niet duidelijk. Het hoofdstuk over vervoeging schijnt me
zeer logisch en doeltreffend. S. D.

Rein leven-Bibliotheek.Uitgavedrukkerie Vrede — Amersfoort 1903.
Deze boekjes maken geen gewag van de veeopenbaring. Hun
stelsel van rein leven wordt gestaafd door de enkele natuurwet,
wier verplichtingen voor getrouwde lieden, veel strenger dan in
de christene zedenleer voorgesteld worden. — Hunne verhevene
opvatting van de grootheid en de plichten van 't huwelijk kan
misschien iets bijbrengen om het zedenbederf te doen staken en
het huwelijk in eere te houden. Maar 't is te vreezen dat dit edel
doel van hun streven door velen maar voor korten tijd of zelfs
teenemaal niet zal bereikt worden. Immers de natuurlijke drang
tot onreinheid is doorgaans bij jonge mannen machtig groot en
zedelijke of geneeskundige beschouwingen komen krachteloos
of ten minste ontoereikend voor de zonden te beletten die in
't geheim en alleen bedreven worden. Het zal verder dok wel
in opvoedingsleer betwist worden of de jongens en vooral de
meisjes nauwkeurig moeten onderzocht worden over het
geslachtsleven bijzonderlijk als er nog op geen huwelijk te
denken valt. — Dat er daarbij geene vaste basis is aan hun
stelsel blijkt klaar hieruit, namelijk dat de schrijvers, al is 't dat
zij opentlijke voorstaanders zijn van het vrijë huwelijk, nogthans
in hunne zienswijze niet genoeg gegrond zijn het iemand ten
kwade te durven wijten van anders op dit hoofdzakelijk punt
van zedeleer te denken. Cnn. A. M.
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Eenige beschouwingen over de Geestelijke ontwikkeling van
blinde -doofstommen, Mededeeling in de koninklijke Academie
van Wettenschappen door Dr. J. V. De Groot. Amsterdam.
C. L. Van Langenhuysen.
Deze verhandeling, zoo voor den vorm als voor den grond
aangrijpend, bereikt volkomen haar doel, te weten van de misdeelden te laten hersteld zien in de weerdigheid van hunne
menschelijke natuur. (2)
Door onbetwiste feiten staat het vast dat blinde-doofstommen vatbaar zijn voor geestontwikkeling daar zij denkbeelden
hebben, en dat, wanneer zij als automaten blijven, de oorzaak
daarvan deze is dat men den schat ongebruikt laat, dien zij
bezitten, namelijk eene ziel, naar Godsbeeld geschapen, doch
opgesloten in eenen donkeren kerker. (14)
Het beginsel hunner opvoeding is op zinnelijke gewaarwording gesteund; doch men ontdekt aldra dat zij, in tegenoverstelling met de dieren, oordeelen en komen tot eene erkenning
niet alleen van dit of dat teeken, maar tot inzicht van het teeken;
dat zij den aard van het teeken begrijpen. (20)
De blinddooven maken hunne taal, meest in den tastzin
besloten, tot voertuig van afgetrokken denkbeelden en logische
verbindingen van gedachten. Zulk een ontwikkeling gaat zeker
boven de waarneming der uitwendige zinnen: ook boven de
verbeelding, die alleen de sensitieve voorstellingen bewaart en
ze reproduceert in nieuwe vormen en verbindingen. (23)
Op de vraag hoe die afgetrokken begrippen en algemeene
beginselen wel zouden ontstaan bij doofstomblinden, antwoordt
de schrijver volgens den H. Thomas van Aquinen en meent wel
te mogen beweren dat de leer den aangeboren begrip en wederom
alle gegevens tegen heeft; hem althans is niets gebleken van
eenig begrip dat zij niet hadden verkregen uit abstractie van
hetgeen was waargenomen door de zinnen. (27)
De verhandeling sluit met eene bewering dat de fijne waar
mag beschouwd worden als eene bron,-nemigvadts
zoo niet van oesthetische voorstellingen, dan toch van dichterlijke
stemming bij doofstomblinden. (33)
De sierlijke, boeiende, en heldere betoogtrant verdient
hoogen lof.
C. a MONTE.

O. Veenstra, Deutsche sprechschule. Ein Hilfsbuch zur
Einführung in die deutsche konversation. f. o,5o. (Noordhoff,
Groningen)
((Der Wert, neusprachlieher sprechuhungen steht wohl für
alle fest ». zegt de schr., doch hier moet in acht genomen worden: i. der sprachstoff an and für sich ; 2. die Anordnung des
sprachstoffes; 3. die Einübung des sprachstoffes. Hij verdeelt
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de stof over 8 kapitels, waarin alle woorden en uitdrukkingen
(met de Nederl. vertaling in de eerste kolom) geboekt staan,
betrekking hebbende op de gezondheid, het voeder, onderwijs,
de maaltijden, de reis, beleefdheidsphrasen, de tijd en het huis.
Eerst in de hoogste klassen vangt V. met de spreekoefeningen aan. In den beginne zegt de leeraar in 't Nederl. b. v. :
Vraag me hoe het met me gaat, en de leerling stelt dan die
vraag in 't Duitsch; later gaat de leeraar op dezelfde wijze te
werk, maar in het Duitsch, om ten slotte over te gaan tot het

gewoon gesprek.
In zijn Nieuw Duitsch Leesboek met oefeningen, voor neder
scholen bewerkt Ie stukie, 2e druk, f o,5o, zegt hij :-landsche
« Het hoofddoel van het leesonderwijs is dat de leerlingen:
a) het gedrukt nauwkeurig en vaardig kunnen weergeven, b) den
inhoud begrijpen, maar de leesuur kan tevens aanleiding geven
tot spreken en schrijven ; de leesles kan ook nu en dan tot
illustratie van een taalregel dienen ».
Deze twee boekjes, hoe verdienstelijk ook, voor Holland,
zijn in onze belgische scholen niet bruikbaar aangezien men met
de spreekoefeningen van de eerste lessen af beginr. en dat
men uitgaat van de aanschouwing en niet van de vertaling.
,

J. K.

F. Deelstra. Teekenschool voor meergevorderden, no 2,
(Prijs 52 I/2 cent ). — R Bos en C. H. Steenbeek. Eerste
Schetsboek (Prijs 5 ct.) Tweede Schetsboek (Prijs so ct.).
Cahier no 2 van de serie Teekenschool voor meergevorderden, bevat goedoverlegde modellen tot oefening in het arceeren
met zacht teekenpotlood. — Het eerste schetsboek van Bos en
Steenbeek, en het tweede, verschillen enkel in formaat, en zijn
enkel cahiers met deugdelijk teekenpapier; de prijs is zeer
civiel.
P.
R. Bos. Atlas der geheele aarde in 36 kaarten en vele
bijkaartjes. 5edruk. P. Noordhoff, Groningen, 1905. (Prijs, f. o,5o
— Id., tweede teekenatlas (Europa en de Werelddeelen) in 23
gekleurde kaarten. 6e druk. (Prijs f. o,25). — Blinde wandkaarten van de Werelddeelen, voor de Lagere School (Afrika,
Australië).
Naar aanleiding van dezen vijfden druk, wat de atlas der
geheele aarde, van dezen zesden druk, wat den tweeden teekenatlas betreft, hoeven wij wel niet te herhalen met hoeveel lof
deze uitgaven hier vroeger reeds besproken werden. De
verzorgde uitvoering, de degelijkheid der bewerking, en de lage
prijs zijn van aard om ze ook hier te lande, in middelbaar en
gevorderd onderwijs, met bijval te doen onthalen.
Door duidelijke teekening, en oprecht goedgeschikte kleuring
munten uit de blinde wandkaarten door den h. Bos. Groot
86 -114 cm., zijn ze te verkrijgen los, of met metalen staven tegen
fl. 1,75 ; voorts met houten rollen (fl. 2,50), op linnen met rollen
(fl. 3,5o), op linnen en gevernist (fl, 4.00). K.
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De Student.

De Student had een feestnummer beloofd tegen 't grootverlof,
en zie, 't heeft waarlijk niet opgehouden met feestnummers : Eén
van de jongeren. Eén van d'« Ouden ». Eén met de geschiedenis
van vijf-en-twintig jaren streven dwars door alle moeilijkheden;
en dan ten laatste, voor de laatste maal in 't oude pakje, de
eigenlijke grootverlofnummers, ineen versmolten met 't verslag
der jubelfeesten te Lier. Vier nummers dus en goed gevuld. En
toch heeft de hoeveelheid aan de weerde geen schade gedaan.
In het eerste feestnummer, dat z6 deugdelijke opstellen bevat,
stippen wij onder de eigenlijke letterkundige bijdragen aan :
Heksenvaart, door Julia Van Reeth, Terug van de School, door Cesar
Mees, Zomer, door A. V. C. Dat de studenten ook ernstiger werk
opleveren bewijzen artikels als : Tolstoï, door Segold. Goede
Kerkboeken, door Ernst van Penninghe, Het Socialisme, Stijn Streuvels, beiden door G. Adriaensen, Feest en Practisch zijn, door Prati,
enz. Het is natuurlijk onmogelijk alles zelfs op te noemen. Het
tweede nummer, de geschiedenis van De Student, is een uitstekende bron voor wie den aard en den gang der opkomende Studentenbeweging wil nagaan. — Wat nu van 't derde feestnummer
gezegd, te midden der Liersche feesten verschenen en op den
Studentenlanddag aan Dr. Laporta opgedragen? Een Laportanummer is het, den vader der Vlaamsche studenten door de
oudere medewerkers gewijd. Hier treffen wij bijdragen aan, met
eigen naam geteekend : eene Opdracht, door hoogleeraar Vliebergh, een Strijdkreet van Frans Van Cauwelaert, Rodenbach, door
Leo Van Puyvelde, De Tijden die komen, door Jozef Muls, Palmzondag, door L. Lambrechts, Nieuwe wegen, door A. de Groeve,
Wijsbegeerte en geschiedenis, door A. Fierens, Tegen de ijdelheid, door
H De Beucker, Het voorstel van M. Helleputte, door Dr. Verbrugge.
Menig tijdschrift voor ouderen zou met zulke inhoud gaarne
pronken. — Eindelijk in 't laatste nummer werd omtrent al 'de
plaats ingenomen door het verslag van de werkzaamheid der
Vlaamsche kringen.
Vlaanderen. Augustus 19o5.

Perelierken en Ginneginneken van Karel van den Oever. Een
zijner Kempische vertelsels. Dat Karel van den Oever dees ver
liefde getroeteld heeft, bewijst de pracht van perels-telsknm
die schitteren in zijn licht gedraaide volzinnen. Een vracht
kleinooden! zijn nachtelijk tochtje door de heide geeft ons
een kijkje op zijn wonderlijke inbeelding, nochtans moet men
bekennen dat de stof maar armtierig is, en vooral mist zij dat
naïeve geheimnisvolle,dat den eigen aard en de aantrekkelijkheid
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van het vertelsel uitmaakt. Bij Andersen ligt dat ondoordringbaar, geheimnisvol iets als een wazem over al zijne verhalen, en
leent hun zijn groeiende levenskracht. — Verzen. — Terug bij
Moeder van Constant Eeckels. Beelden van oude levenssmart en
jonge weemoed, die waarlijk leven maar niet volgroeien in de
verzen. De Vijand van Leonce du Catillon : een ware kleuren en
tintenschakeering, een woordenschat en beeldenwemeling. Er
sprietelt daar zooveel onopgemerkt licht en nieuw leven in, dat
men droevig wordt als de schrijver blijft haperen aan een romantisch beeld, of speelt met versleten_ speelgoed. — Vlaanderen's
Landbouw, van Lod. de Raet. Een welgeleid naspeuren, diep
ontleden en juist kenschetsen van den huidigen toestand : Eerst
worden er twee groote vergissingen blootgesteld : Economische
verschijnselen van nijverheid en landbouw mogen op eene lijn
niet gesteld worden; klein en groot bedrijf mag men niet verwarren met klein en grooten eigendom. Deze laatste is van belang,
daar een dubbele strooming tegenwoordig den landbouw kenschetst; vermeerdering van het klein bedrijf en afname van het
eigen gebruik. De verleden eeuw kan op gebied van landbouw
verdeeld worden in 2 groote perioden : Tot 79 stijging der prijzen
der landbouwproducten en groote welvaart. Van 8o tijdperk van
crisis en teruggang en ontstaan van het landbouwvraagstuk.Hare
oplossing ligt in een meer wetenschappelijke bebouwing, die ver
verstandelijk peil en landbouwonderricht veron--hoginvaet
derstelt, en in de samenwerking. De Staat heeft er reeds veel voor
gedaan. De redding van den landbouw ligt in de twee volgende
richtingen : verandering in het geproduceerde, minder blootgesteld aan overzeesche mededinging en in de intensieve cultuur.
In dit laatste moeten boerenbonden en vereenigingen den landbouwer helpen. — Heimwee besproken door Herman Teirlinck.
« Heimwee is me lijk een heuglijke mare — lijk de voorbereiding
van een heerlijk getij, lijk de eerste klanken die ons wellicht
eindelijk eene rijke dichterschaar aankondigen. »
— September 19o5.

Obi weg naar de Ijel. August Vermeylen doolt er door een
gedrochten wereld, te midden eener tochtige driftenuitstalling
met de opmerkingsgeest van een Breughel, soms misschien wat
karikatuurachtige. De schilder der « Bekoringen van St-Antonius» zou die wandeling (?) volgaarne onderteekenen. Met zijne
ongewone taalkennis, die hem zoovele kleuren en toonen leent,
en zijn meeslepende opgewondenheid, die zinnen en beelden
breed en driftig afborstelt, heeft Vermeylen een wandelenden
Jood geschapen die van de diepste neerslachtigheid tot de wal
lijkste beestelijkheid daalt, langs een trap van naakte ledigheid-ge
en uitspattende levenskracht. — Verzen — De dubbele nachtegaal
van Karel Van de Woestijne De Florentijnsche dichter geeft
hier een staaltje zijner ingewikkelde kunst. Dat hij een echt
meesterschap bezit in 't houwen van beelden en vertolken van
fijne aandoeningen, zal niemand betwisten na het lezen van
verzen als :
De avond zal, als van een viende-vrouw gezonden,
een oude dienstmaagd zijn, die monklend vruchten brengt...
uwe jonge vrouw is schoon gelijk een groeiend paard;
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maar dat die neerstig ingewikkelde zinnen, al voegen hunne
deelen ook passend ineen, geen lang leven zullen hebben, schijnt
mij onweerlegbaar, ook waarom onder een doek van onduidelijkheid soms prachtige schilderijen stoppen? -- Vlaanderen's
Landbouw, van Lod. De Raet, vervolg en slot der vorige bijdrage:
Het verspreiden van coöperatieve landbouwbewerking. die noodig is, vraagt een grondige herrichting, of liever nog, inrichting
van een Vlaamsch middelbaar en hooger onderwijs en eene
ernstige herziening en vollediging van ons agrarisch recht. De
huidige inrichting is teenemaal Fransch : Fransch het eenig officieel tijdschrift der landbouwcomicen, Fransch het enkel staatsgesticht voor hooger landbouwonderwijs te Gembloers.... en nochtans overdrijft men niet met te verklaren, dat de Vlaamsche
landbouwers geen andere taal kennen dan het Vlaamsch. Ongezonde sociale toestanden : Het pachtrecht is gebrekkig en gansch
ten gunste van den eigenaar; De mededinging der pachters
veroorzaakt het uitoefenen van nevenbedrijven en stielen, het
verhuizen der « Franschmans », het uitwijken der buitenlieden
naar steden om meer loon te verdienen op fabrieken. – Hendrik
Leys, door Vict. Van de Meyere Eerste phase van Leys' werkwijze : onstandvastig en grillig copieeren van tijdgenoten
tweede phase : herrinnert aan oude Vlaamsche en Hollandsche
meesters, aan wie hij fel ontleent : nochtans door ontleende
procédés bereikt hij een eigen oorspronkelijkheid en heerlijke
schoonheid. Na zijne reis in Duitschland ontstaat in hem de gedachte der muurschildering volgens gothieke princiepen: De
beschuldiging dat hij in die laatste periode slechts Duitsche
meesters copieerd wordt weerlegt. Hij ontleende hun slechts
motieven die hij wonderlijk herschiep.
— October 19o5,

Op weg naar den Hemel, van August Vermeylen. Een traag
stijgen uit beestelijke koorts tot kalmere zielerust. Dat zacht opdoemen, met lichten wazem nog omneveld, van dat Eéne dat
Ashaverus zocht is met fijne ontleding geleid, totdat hij komt,
dóór wantrouwen en dubben, tot de hoop dat hij ook eens zijn
rust vinden zou, — misschien.... — Hendrik Leys, door Victor de
Meyere, vervolg en slot. Een kenmerkende ontleding der meeste
werken van den meester. Bij de opmerking dat Leys opnieuw
aan een keerpunt stond als hij het portret van Lucie Leys, van
zijn eigen en zijne vrouw afwerkte, stelt de schrijver de vraag :
Ging Hendrik Leys opnieuw van manier veranderen? En hij
oppert dat de meester wel een vierde periode zou kunnen ingetreden zijn ((die al zijn vorig werk in den schaduw moest stellen ».
— Gustaaf Vermeersch in Geknakt volgt getrouw een verlaten
meisje, die van liefdeverdriet en meer nog van schaamte ver
uitteert. Dat gewone onderwerp gedijt tot een passie--kwijnte
vol zielsdrama. — Hard Labeur, besproken door Ferdinand
Toussaint.Na een aantrekkelijke daarstelling zijner letterkundige
opvoeding en het vaststellen van eenige punten kritiek, ontleedt
de schrijver de roman van Reimond Stijns, in wie hij vooral de
waarheid bewondert, ((de waarheid die het (werk) als geheel
doorwarmt en opvoert tot een echt kunstwerk ». Dat wij met
zijne vastgestelde princiepen over het ontstaan van een kunstwerk, het niet heel en gansch eens zijn, zij hier eenvoudig hele-
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den. Dat de verwekking en de dracht van een kunstwerk vooral
afhangen van de physiologische en nog meer psychologische samenstelling van het scheppend wezen, loochenen wij niet; maar
dat daaruit volgt dat het des schrijvers onbetwistbaar recht is zijn
onderwerp vrij te gaan halen, waar hij het wenscht, betwisten
wij als onafleidbaar van dc premissen. Uit het aangehaalde feit
volgt slechts dat de kunstenaar of liever elk mensch zoo dient
ontwikkeld en volmaakt te worden, in andere woorden. dat
zijne opvoeding en opleiding naar dit doel moet streven hem in
staat te zetten zijn onderwerp te halen waar hij 't moet, opdat
het beantwoorde aan de verreischten van een echt kunstwerk.
Biekorf. th" 16 -r9.

Tennyson's Enoch Arden, bewerkt door J. E. Van Olmhof. —
Zijt ge voor het West-Vlaamsch, het Hollandsch, het algemeen
Nederlandsch? Op die vraag antwoordt E. H. C2esar Gezelle in
den zin waarop V ermeylen antwoordde in zijn opstel Partikularisine
verschenen in Vlaanderen jaarg. 1903. Voor denkers en geleerden
is eene algemeene schrijf- en spreektaal noodig, het opnemen
van gewestelijke bestanddeelen in 't geschreven Nederlandsch
is geen gevaar voor de eenheid van taal; maar aan den dichter,
den woordkunstenaar moet meer vrijheid worden gelaten. Nog
van Caesar Gezelle een nieuw kapitelken Uit « Den levene der Dieren ». Het gaat hier over » 't edel ras der Zwaluwen ». – Verder
verzen van Theo Brakels en Kan. De Lepeleer, vervolg van den
belangrijken Inventaris van 't jaar 1632 en mengelmaren.
Verslagen en mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie.
Augustus igo5,
Verslag over de zitting van 2 Aug. 5905; de uitgeschreven
prijsvragen van 1906 tot 1912, voorts Bene lezing van baron de
Bethune,gouverneur van West-Vlaanderen over Erasmus Causse,
een Kortrijkschen kunstschilder en reisbeschrijver (geboren in
166o), wiens werken tot hiertoe onbekend gebleven waren.
De Vlaamsche Kunstbode, September igo5.
Slot van G. Segers' Kempische novelle, Mie. — Arthur Cornette geeft eenige critische beschouwingen ten beste over toon
en maat en klaagt er over dat er over het Alexandrijnsch vers
geen enkele mononographe bestaat. — Kan. Amaat Joos toont
aan welke dichterlijke schatten er in de volkstaal geborgen
liggen. — Verzen van Jan Bouchery, W. Van Genck en Leo
Van Puyvelde.
Het Katholiek Onderwijs. October 59o5.
Wat Montaigne meende over de zedelijke opleiding der
jeugd. In dit opzicht wordt de Fransche schrijver veel te licht
bevonden. — Een opstel Belgie met Holland vereenigd, samenvatting
der Belgische grieven. — Vervolg van broeder Alexis' Bilan géographique de l'année Igo;. — Verder schoolnieuws.
Germania. October 19o5.
Weinig oorspronkelijks : Overgenomen uit Dietsche Warande
en Belfort het artikel van Mer Dosfel : Vlaamsche Belangen. — Uit
het Zeitschrift des Algemeinen Deutschen Spvachrereins een verzet
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tegen het ambtelijk bezigen van vreemde, voor het volk onverstaanbare woorden, in het Duitsch, dit namelijk in Zwitserland.
— Th. Imme pleit ten voordeele van het bestudeeren der dialecten. — Slot van een ópstel Het Duitsche Volkslied, dat volgens den
schrijver H. S. veel te weinig in kringen en zangvereenigingen
gezongen wordt. — Uit de Pol. -Anthroj. Revue overgenomen Nordische Reiseindrücke door Dr. Ludwig Wilser. — Contrasten, een
schetske door Virginie Loveling. — Ten slotte schrijft S. B. v.
Maarsen over nieuwe afbeeldingen van oude Nederlandsche
Meesters.
Ontwaking. October 19o5.
D. Van Bylevelt is voorstander van eene wereldtaal : niet
voor het volapuk of het esperanto pleit hij, maar voor iets nieuws :
de neutrale taal. Als socialist roept hij ten voordeele eener wereldtaal eene nieuwsoortige reden in : « Zo'n in werking zijnde
toegepaste wereldtaal, zou grote gemakken opleveren in de oor
kapitalisten-vijand, vooral wanneer de arbei--logverinmtd
ders bewegingen te gelijk in verschillende landen ondernemen,
b. v een bovkot-beweging tegen twee in oorlog zijnde landen,
een uitgebreide stremming van het verkeer te water en te land,
een dienstweigering op grote schaal op het oogenblik dat de regeringen van enige landen door onderling gedane oorlogsverklaringen, de volken van die landen tegen elkaar willen ophitsen. » — Slot van Emm. de Boms voordracht over William Morris
en zijn invloed obi het boek. ((Morris was een baanbreker en een
wakkerschudder op elk gebied dat bij betreden heeft. Als voor
ambachtskunst zien wij dat zijn doen thans heel de-ganerd
wereld, door de gasten aan 't zoeken, de handen in beweging
heeft gebracht : ziet gij niet hoe ze bezig zijn de meubelmakers,
de behangers, de katoenververs, de ijzerbewerkers — en overal
ontwaakt eerzucht en lust om iets voort te brengen waarin de
maker iets van zichzelf leggen kan en vooral om dingen voort te
brengen van dagelijksch gebruik die ons oog streelen en tevens
nuttig zijn en bruikbaar.» -- Vervolg van Osca's Sixs novelle : In
den Avond. — Verzen door Siska Van Daelen en Jacob de Haan.
Kunst en Leven, IIe en 12e affev.
Olympe Gilbart schrijft zeer waardeerend over den Luikschen kunstenaar: Emile Berchmans : « Men heeft van hem eene
menigte drooge-naaldetsen. weeke vernisplaten, aquatintprenten,
die zich niet alleen onderscheiden door de volmaakte toepassing
van de werkwijze, maar vooral door eene zeer vaste kennis der
waarden. ' Zijne plafonds voor het foyer en de tooneelzaal van
den schouwburg te Verviers, zijn decoratie van de koepel in de
St-Michielskerk te Aken, de zoldering van den koninkl. schouw
te Luik worden hier bijzonder geprezen. — Pol de Mont-burg
schrijft over Leys en De Braekeleer. ((Zeker zijn geenszing allen
het er over eens hem (Legs) de grootste van alle Vlaamse schilders in de xlxe eeuw te noemen en geredelik geef ik toe, dat ik
zelf, als schilder, Rik de Braekeleer en nog wel vier of vijf anderen bepaald boven hem zou stellen. Eén eeretietel echter kdmt
hem onvoorwaardelik toe : hij was de Vlaamse meester Par excellence en oefende, in lengte van jaren, een onmiskenbare invloed
op onze meest-karakteristiek nasjonaal gebleven latere meesters;
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van Rik de Braekeleer en zelfs Karel de Groux of tot Verhaeren,
Hannotiau, Fréderic, Laermans, Mertens en Delaunois toe.
« Hendrik de Braekeleer, die, in het opzicht van aangeboren
aanleg en ambachtelik kunnen, in elk opzicht groter was dan
Leys, en die, na een leven vol bittere ontgoochelingen en brutale
geringschatting op 23 Juli 1888, op zijn acht-en-veertigste jaar,
overleed, is en als dichter van intimiteiten en als zuiver schilder
een van de voortreffelikste kunstenaars, die niet alleen in de vorige eeuw, maar sinds de Hooch, Terburg en de Delftsche Vermeer geleefd hebben. » — Begin van een lezenswaardig opstel:
De werken van Boeren-Breughel en Helse-Breughel en hun
verspreiding.
Annalectes de 1'ordre de Prémontré. Aout i9o5.

Les Charles de l'Ile-duc, d Gem/'e, meegedeeld door Max de
Troostembergh. — Le Nécrologue de l'abbaye du Parc, dor kan. R.
Van Waefelghem.
Bijdrage tot de Geschiedenis bijzonder van het aloude Hertogdom Brabant. September 19o5.
E. H. Goetschalckx geeft de naamlijsten, met eenige aan
pastoors van Droogenbosch, Boendael,-teknig,vad
Carloo, Vorst, Watermael, Wesenbeek. — L. Philippen deelt de
klein statuten mee van 't begijnhof te Diest, naar een handschrift uit de eerste helft der 17e eeuw berustend in 't archief der
pastorij van 't begijnhof te Diest. — Vervolg van E. H. De
Ridder's mededeelingen over het Kapittel van St-Germanuskerk
te Thienen.
De Vlaamsche arbeid. ie j., ie nummer.
Een nieuw letterkundig tweemaandelijksch tijdschrift voor
jongere katholieken. Prijf 2 fr.
« Als durvende en geestdriftige jeugd willen wij, oprecht,
belangloos en vertrouwend, kunst en geloof verwoordlijken voor
ons volk tot het verwezenlijken onzer Kristelijke meening en 't
weerdig Ideaal « De Kunst voor God en Vlaanderen ». » De stijl
van de Inleiding, onderteekend De Redactie, is nog al opgeblazen;
er wordt gewezen op het onbegrip in Holland over onze VlaamDe Verwachte, eene schets door Karel Van de
sche geaardheid.
Woestijne. — Karel van den Oever schrijft over Frans de Cort :
« Want dees is de Cort's meest echte verdienste: de niet-gewilde
en zuiverlijke verwoording — wat burgerlijke — der doodgewone
dingeskens van den dag, dan die blije volzielige, dan stille, haast
niet al te klagende rythine en kadans zijner vrij-geschreven
verzen, die volksgenegen en raphegrijpelijke sujekten tot rijm
en maat geklonken uit alle bijzondere gelegenheden van den tijd
en ons volk, ook die zalige en onbedwongen geestigheid, dit geleidelijke meeleven en verhoogen van 't lief en leed van zijn
volk, precies zooals bij Th. Van Rijswijck, hangen als een rozende wasem en een vreugdige uchtend door zijne helder opluidende verzekens. » — Verzen door Om. K. De Laey, L. Lambrechts, Constant Eeckels en Joris Eeckhout. — De uitgave
(gedrukt bij Jan Bouchery te Antwerpen) is wel verzorgd.
—
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Durendal, September agog.
Henri d'Hennezel geeft het begin van een roman Le Transfuge
— Vervolg van Jos. Janssens' studie over Fra Angelico. — Firmin
Van den Bosch bespreekt de laatste boeken van Henri de
Régnier, Paul Bourget, Pierre Loti en Camille Lemonnier, en
antwoordt aan G. Bency die beweert dat katholieken, als zulkdanig, geen vrije kunstcritiek kunnen oefenen. — Verzen door
Franz Ansel, Em. de Laminne, Paul Mussche en Gabr. Nigond.
— Voorts chronique artistique en wetenswaardigheden.
Revue Néo-Scolastique. Augustus igo5.
Dr. Jos. Cevolani. Utraque si raemissa neget, nil inde sequetur?
Observations et objections de Rosmini. Leur réfutation. Autre
objection. Sa réfutation. Preuve de la vérité de cette loi. —
Clodius Piat. Dieu d'aPrès Platon (suite). In zijn vorig artikel had de
schr. de natuur van God volgens Plato bepaald. Wat zijne eigenschappen aangaat vinden wij in Plato dat God alwetend is, heilig. rechtveerdig en goed. Hij kan alles; overal tegenwoordig is
Hij nochtans onzichtbaar; Hij is volkomen gelukkig. Van natuur
is Hij onbeweeglijk, maar als ziel van de wereld is Hij in beweging; Hij is waarschijnlijk eenig. Als gedacht komt God van het
Goede voort. Als ziel van het gedacht en de « ideeën ». God is
eenigszins met de zielen en zelfs met de stof zelfstandig verbonden. God heeft de wereld uit liefde gemaakt, uit liefde ook bestiert Hij haar; Zijne voorzienigheid doet al de deelen tot de
harmonie van het geheele bijdragen. Maar waarvan dan het
kwade? Het is slechts een niet-zijn dat ons bijblijft zoolang onze
ziel in haar stoffelijk lichaam gekluisterd is. De schrijver besluit
dat de God van Plato zoo verre niet van Dien der Christenen is
als men soms denkt. Dat was ook het gedacht der H. Vaders.
— D. Nys. Discussion sur certaines théories cosmologiques (suite) III.
Les preuves de la théorie scolastique. — D. Mercier. A jbroj,os de
l'enseignement scolastique. In welke taal moet de Wijsbegeerte onderwezen worden? In welke orde hare verschillende deelen? Die
vragen beantwoordt Mgr. Mercier, steunende op zijne persoonlijke ondervinding als leeraar te Mechelen en te Leuven. —
Edouard Ned. Le mouvement philosophique en Belgique debuis i83o.
— Een interview van Mgr. Mercier uit den Courrier de Bruxelles
overgedrukt. — A. Pelzer. Le Pére Henri Suse Deniile. Al wie
nopens het leven en de werken van P. Denifie bijzonderheden
verlangt zal dit artikel volledig inlichten. — In Le mouvement
Sociologique schrijft Theophile Gollier 37 bladzijden over Herbert
Spencer, waar veel nuttigs in te vinden is.
La Fédération artistique.
38. Fert: Mécène et Déclassé. — Baes : Antiquités italiennes. — Ster: Les Beaux-Arts à l'Expos. de Liége; IV.
39. E. Baes : La Mentalité de l'artiste. « Un littérateur ou
un artiste doit s'abstenir de designer un homme an mépris public
ou de provoquer des idées malsaines dans des cerveaux d'enfants
ou d'adolescents, ce qui est criminel. » — E. Louis : Salon de
l'(Euvre. — J. Ster: Les Beaux-Arts à l'Expos. de Liége. V.
q.o. A. Van Ryn: Virtuosité vocale. Comment se fait-il que
devant la prépondérance de l'organe humain sur tout autre, la
virtuosité vocale tende à disparaitre ? Uniquement parce qu'on
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la confond avec 1'acrobatie. Le virtuose vocal doit être un
excellent musicien.
41. — J. Van den Eynde: Le Te Deuin de Tinel.
4z. — Baes : L'Idée et l'Idéal. « Il n'est pas donné an
premier manant venu de distinguer ce qui est vraiment beau ».
E. De Taeye: Le Salon de l'Art beige.
43. — A. Van Ryn: Le Jubilé National et la Musique.
Cuniculus: Les Maladies wagnériennes et leur guérison. Chansons populaires des Provinces belges.
44• — Fert: L'Exotisme. « Poelaert était un puissant décorateur mais un architecte incomplet qui ne possédait qu'une
connaissance superficielle des styles du passé. Catalectes :
Rossini a dit : Je donnerais tout l'eeuvre de Bach pour une seule
opérette de Jacques Offenbach ». Goethe dit : La simplicité et
le calme constituent l'idée de la beauté, d'ou it suit qu'un jeune
homme ne saurait être un maitre ». Schiller a dit: « Les injustices amoindrissent les petits caractéres et élévent les grands ».
45. — L. Dauvé : L'Impuissance artistique. E. Louis
Yordaens, par Fierens- Gevaert, ». Alb. Lantoine: L'Art à Paris.
46. — E. Baes : La Vérité pour l'Artiste. Autos: L'Orchestration du clavier; la relation entre le timbre et l'harmonie.
47. — Le monument au travail de Meunier. Autos : Le battement du son grave. E. Baes: L'ceuvre de René Ghil.
48. — E. Baes : Imitation et Technique. Autos : Le batte ment de deux sons. P. Fanny: L'Expos. Jordaens à Anvers.
49• — L. Dauvé : Les Femmes dans la sculpture. Autos:
Les battements du tempérament.
5o. — L. C. Delcroix : Princesse Rayon de Soleil, de de
Mont et Gilson. Autos : Sons signs, sons graves ; différence de
la composition harmonique de leur timbre.
5i. — E. Baes : Aper9us esthétiques : « Toute oeuvre d'art
se compose de formes naturelles nécessaires auxquelles s'approprient des formes artificielles libres. L'équilibre de 1'ceuvre
dépend de leur choix ». Autos : L'Orchestration du Clavier ;
conclusions. Les Conservatoires et l'Art dramatique. On devrait
adjoindre aux conservatoires un Théátre d'application.
52. — E. Baes : Le Sens esthétique. J. Van den Eynde :
Lucifer à Anvers.
))

De Gids. October 19o5.
Slot van Virginie Loveling's novelle Erfelijk Belast. 't Eerste
deel beviel ons meer dan 't slot, dat zoo tragisch uitloopt. —
Sedert 1895 staat Lombok en de daartoe behoorende kleinere
eilanden onder rechtstreeksch bewind van het NederlandschIndisch Gouvernement. J. C. Van Eerde gaat na welke vruchten
de uitvoering van 't Nederlandsch bestuur heeft afgeworpen,
zoo voor de kolonie en hare bevolking als voor het moederland.
[iet antwoord is : «Nederland heeft daar het bewijs geleverd
groot te kunnen zijn op koloniaal gebied. Ons volk heeft daar
getoond dat het als van ouds het talent bezit Oostersche landen
en volken te regeeren. — Vervolg van het opstel van W. G. C.
Byvanck over Marcel Schwab. — In hun Overzicht der Neddr-
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landsche Letleren bespreken C. en M. Scharten-Antink o. a. Het
Don, van Victor de Meyere, Heimwee van C. Eeckels en Lentelinde
van Jan Eelen. de Meyere « had steeds — en niet ten onrechte
— den naam van een middelmatig verdienstelijk dichter; bene.
den deze faam zinkt hij in zijn nieuw bundeltje niet... « Een
enkel Vlaamsch woord dat de Meyere zich nu en dan wel eens
verwaardigt te gebruiken (is 't niet vreemd, dat deze groote
landsminnaar zoo geheel de eigenaardige spraak van dat land
verloochent ?) is voor ons. Noord-Nederlanders, er dan nog vaak
de grootste bekoring van.» Eeckels vindt geen genade in de
oogen der recensenten die met echt Hollandsche fijngevoeligheid
schrijven van « kwalijk-riekende modderpoelen van Eeckels' boekdeel ». Jan Eelen bevalt hun beter « Zijn argelooze en franke
jonkheid, dat is wel het voornaamste dat dit bundeltje geeft. En
van de jonkheid heeft het, met de frischte, ook vaak de relative
onbeduidendheid en de onvermijdelijke sentimentaliteit. » -Roemeensche soldatenliederen, dansliederen en doodeklachten,
naar het Fransch proza van Hélène Vacaresco door Hélène
Lapidoth-Swarth.
De Katholiek. Ang.-Oct. rgo5.

Nog eenige uitlanders in onze tuinen en parken, door A. Haans,
met hier en daar een vers van Gezelle. — E. H. C. P. M. v.
Erven Dorens schrijft over Het karakter der Gregoniaansche melodieën. --- Een lezenswaard opstel van A. Habets over de regeering van den raad van state en van don Juan van Oostenrijk 1576
en 1577. Na den dood van Requesens duurde liet wel 8 maanden
vóór dat de nieuwe landvoogd in Nederland aankwam: intusschentijd werd het bewind gevoerd door den Raad van state, en
deze tusschenregeering staat door verwarring en menigerlei rampspoedige gebeurtenissen bekend. — De werkloozeverzekering
is in onderzoek bij de gemeenteraden van Amsterdam, Arnhem
en Utrecht, werkeloosheid welke een gevolg is van gebrek aan
arbeidsgelegenheid voor den gezonden werkman. J. W. Ratté
onderzoekt hoe die verzekering elders ingericht is, bijzonder te
Gent. — E. Fr. B. Kruitwagen schrijft over De Middelnederland-

sche Handschriften over liet leven van Sint Franciscus en zijne eerste
gezellen, en doet zijn beklag er over dat er nog zoo weinig omtrent
deze handschriften is gepubliceerd. — J. Meysing stelt eenige beginselen vast van plastieke kunst en bespreekt meer uitvoerig
drie miskelken te zien verleden jaar in de tentoonstelling van
Avti ei Industnice (den Haag(. Het besluit is : « de Roomsche
cultuur (is) in wording ». -- J. van den Driesch bespreekt de drie
laatste uitzenden van de Hollandsche Bijbelvertaling : Het Boek
der Rechters, door D. A. W. H. Sleet; Het Boek Ruth, door
Dr. Andreas Janssen ; I en II Koningen, door Dr. Andreas Janssen
en III en IV Koningen, door Jos. Schets. — D. A. Brinkerink laat
twee kleine ascetische geschriften van Thomas a Kempis druk
: Een cleyn alphabeet broeder Thomas Keinpis en Een mev hell ke-ken
levinghe, met eenige aanteekeningen vooraan. — Voorts verzen
door Felix Rutten en Fr. Martialès Vreeswijk.
Van Onzen Tijd, nr 52.
« Met het begin van den zesden jaargang wenschen wij het
arbeidsveld van het tijdschrift uit te breiden en ons naast de
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direct-artistieke bijdragen, waarvoor Van Onzen Tijd uitsluitend
vakblad blijft, beschouwingen en studies van algemeener beschavingsbeteekenis op te nemen ». Er is eene overeenkomst
getroffen met den katholieken kunstkring « De Violier », en
voordrachten, in de vergaderingen van « De Violier » gehouden,
zullen in het tijdschrift verschijnen. Het aantal vellen druks
wordt met de helft vermeerderd.
Slot van Marie Koenen's vertelling : De Toren van Neekum.
— Vervolg van C. R. De Klerk's bijdrage: de Historisch-zielkundige kennis van Augustinus' bekeering en geestelijke volwassing. Hier
vertaalt de schrijver de eerste hoofstukken van de Belijdenissen
en maakt eene vergelijking met de Alleensp raken. Aan 't slot polemiseert hij tegen A. Verwey die den H. Augustinus niet verstaat.
Tijdschrift van het Koninkl. Ned. Genootschap voor Munten Penningkunde. ¢0 aflevering.
Mej. M. de Man schrijft over den penning aangeboden in
1781 aan Leendert Bomme, secretaris van het Zeeuwsch Natuurkundig gezelschap « Physica. » -- Vervolg van J. E. Ter
Gouw's opstel : De Munt in de Volkstaal. --- Gestempelde socratsche
roppen door Mej. M. de Man. Voorts gemengde berichten o. a.
monogramletters op denarii van Pepyn den Korte.
Taal en Letteren. 15 Sept. 19o5.
Vervolg van J. Koopmans' Kinken-studieën. Hier gaat het
over Kinker's wijsgeerig gedicht Het Alleven of de Wereldziel. —
Het meervoud van de Nederlandsche verkleinwoorden door N. van
Wijk. — Jespersen heeft eene studie geschreven (Englische
Studien XXXV, i) over de geschiedenis der Engelsche taal,
waarin gewezen wordt op den invloed van de latijnsche spraakkunst. Dat heeft ook voor het Nederlandsch groot belang,
meent Kollewijn, en hij bewerkt een paar bladz. van Jespersen
((De spraakkunst van het Latijn werd eerder en uitvoeriger
bestudeerd dan enige andere grammatika ». 't Latijn werd dan
ook beschouwd als de taal, en iedere afwijking van Latijnse
taalregels (b. v. in 't Nederlands) heette verbastering.
Zelfs nu, ofschoon die oude wijze van zien niet langer voor
juist gehouden wordt (daarvoor heeft men te veel talen wetenschappelijk bestudeerd), zelfs nu zijn de overblijfsels nog talrijk
van het « latijnse bijgeloof », en 't zal de taak zijn van latere
spraakkunstenaars, er een afdoende opruiming onder te houden ». — De Génestet en Heine, drie gedichten van De Génestet
niet opgenomen in Tiele's uitgave en nagevolgd van Heine.
Noord en Zuid. Septeml'er-October 19o5.
Vervolg van J. E. Ter Gouw's opstel: Taal en zeden onzer
vaderen, toegelicht door eenige oude kluchtspelen. — Te lezen het
opstel van A. W. Steltwagen over Afstervende woorden. « .... eene
taal is geene versteening. De menschen die haar spreken en
schrijven, veranderen, en daarmee hunne gedachtenuiting.
Vooral aan den woordenschat van 't verleden en van het heden
kan men 't zien ». Menig voorbeeld wordt aangehaald. — Nederlandsche Letterkunde oj' het hoofdonderwijzersexamen door G. Bolkestein. — «Jaar in jaar uit worden de leerlingen onzer Hoogere
Burgerscholen en de aanstaande onderwijzers op de meest
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verschrikkelijke manier verveeld met de lectuur van Vondel's

Gijsbrecht van Aonstel.... omdat ze onthaald worden op allerlei
noodelooze verklaringen ». Aldus Taco H. de Beer die hier
aanteekeningen geeft die zullen voldoende zijn « voor de eerste
lezing, die dienen moet om den tekst volkomen te verstaan. —
Nog van Ter Gouw : De Munten uit de sjelen van Gerbrand

A driaenz Bredero.
De Hollandsche Revue. 25 Sept. 59o5.
Onder de hoofding: Wereldgeschiedenis gaat het bijzonder
over het sluiten van den vrede tusschen Rusland en Japan.
Belangrijke onderwerjen : Het eiland Sachalien thans verdeeld
tusschen Rusland en Japan, overgenomen uit de Aarde en haar
Volken, zeer lezenswaard; ook nog eenige bladzijden over
Curacao. — Ditmaal wordt het karakter van Dr Louis A. Bahler
geschetst. predikant te Oosterwolde in Friesland. die met de
Synode uitstaans had om wille zijner kerkelijke zienswijze. De
aanvang is schoon « als zij, die voor zich in de Ned. Herv.
Kerk het predikaat van «ware » christenen durven op te eischen
eens de handen vrij kregen — ze zouden al degenen, die anders
gelooven dan zij willen dat geloofd moet worden, straffen met
alle denkbare aardsche en hemelsche straffen.
En ofschoon het Evangelie de goddelijke uitspraak bevat,
dat de Straffe Mij is n, alleen in Gods hand, toch zouden deze
christelijke kerkbeulen er niet voor terugdeinzen vonnis te
vellen over hunne medemenschen ». Wij trekken ons het geval
van Bâhler niet aan, wij kennen het niet, maar 't logisch gevolg
van dezen aanhef is : men kan predikant blijven der Nederl.
Herv. Kerk en al preeken wat men wil! 't Ziet er lief uit! — Als
boek van de maand : « Wat is een horoskoop en hoe trekt men
dien » door Allan Leo.
Geschiedkundige Bladen. Tijdschrift voor de beoefening der
Geschiedenis, onder bestuur van A. J. A. Flament, J. W. Van
Heeswijk, M. J. Knaapen, H. W. E. Moller. — re Jaargang,
Ie en 2e aflev. — Amsterdam, E. Van der Vecht, rgo5.
Met veel belangstelling hebben we dit Nederlandsch Katholiek
nieuwgestichte tijdschrift doorloopen en noemen het een uit
degelijk wetenschappelijk werk. De Redactie beoogt-munted,
« de geschiedenis in zijn volle omvang, » algemeene en bijzondere, met al de hulpwetenschappen als staatskunst, schriftkunde,
tijdsbepaling, oudheidkunde, geslachtskennis, enz. Benevens
wetenschappelijke bijdragen, behelst het tijdschrift ook bespreking van werken, een kort overzicht der belangrijke opstellen
voor Geschiedenis in Nederlandsche en vreemde tijdschriften,
eene bibliographie der jongst verschenen boeken.
De twee hier besproken afleveringen beloven voor de toekomst. Heer W. M. Van Elten geeft ons een meesterlijk artikel
over het verband tusschen de Vaderlandsche Geschiedenis en
de Algemeene (re aflev., bl. 4-37). De eerste Christenen en de
Krijgsdienst, door J. W. Van Heeswijk (ie aflev., bl. 38-67). Het
Thebaansche Legioen, door P. G. Groenen (2e aflev., bl. 1-169) De
Man met het ijzeren Masker, door J. W. Van Heeswijk (2e aflev.,
bl. 264-272), zijn getvetensvolle wetenschappelijke vulgarisatie bijdragen, van kloek gehalte. Meer plaatselijk, maar hoogst
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belangrijk voor de topographie en de historische aardrijkskunde
der oude Nederlanden, zijn de bijdragen van J. C. Van der Loos
betiteld : A einstellandensia, I en II. Van Meren en Rivieren. (ie aflev.,
bl. 68 -82, 2e aflev , bl. 170-192). Voor wie een weinig bekend is
met de moeilijke vraagstukken der oude topographie in NoordNederland zullen die opzoekingen als hoogst verdienstelijk
gelden.
De andere bijdragen van A. J. A Flament, W. M. Van Elten,
enz. kunnen als lofbare bijdragen, van goed wetenschappelijk
gehalte, betiteld worden.
De boekbeoordeelingen zijn oprecht merkweerdig en kunnen
wel als na te volgen voorbeelden worden aangehaald. Het
overzicht der tijdschriften is klaarblijkend nog te onvolledig en
de Boekelijst vertoont nog hier en daar drukfeilen. maar dit zal
wel verbeteren, want de Redactie is er op uit — dat volstaat
genoeg — om het Tijdschrift alle mogelijke wetenschappelijke
volmaaktheid te schenken
't Is een goed werk, katholieke geschiedschrijvers van Nederland, met uwe kernachtige leuze : « In de leugen, in de valsheid
ligt niets dat duurzaam is: alleen de waarheid blaft» (ie aflev , bl. 3) !
Geschiedkundige Bladen hebben van nu af, in de historische wetenschap, eene hoogte beklommen, waar zij aan de aandacht der
geschiedvorschers voortaan niet meer kunnen of naogen ontsnap
ESSEN. -pen.DrLVANER
Revue Biblique. Oktober igo5.
Met dit nummer sluit het tweede jaar eener nieuwe reeks
van dit belangrijk tijdschrift uitgegeven te Parijs door de Ecole
jratique d'études bibliqnes, gesticht in het klooster der Dominikanen
te Jerusalem. — E. Lagrange O. P. Notes sur le Messianisme an
temps de Jésus. E. P. Lagrange, die aan 't hoofd staat dier school,
ontleedt en begeleidt met eenige aanmerkingen verscheiden
schriften van Joodschen oorsprong, die de komst van den Messias
en het einde van het Joodsche volk voor onderwerp hebben. Die
schriften zijn: de Assumnptio Mosis, de Apocalypse van Esdras, de
Apocalypse van Baruch en de Apocalypse van Abraham. —
H. Hyvernat (Washington) geeft het einde van zijnen Lexique
mnassorélique. — P. Ladeuze (Leuven) : Transbosition accidentelle
dans la IId Petri. Na bewezen te hebben dat die katholieke brief,
gekend onder den naam van istola IIa Petri, één is van onderwerp en door éénen zelfden schrijver geschreven wierd, toont
schrijver de moeilijkheden, zoo voor vorm als voor opvolging
van gedachten, die de brief oplevert in den staat waarin hij in
het Heilig Schrift opgenomen wordt. Al die moeilijkheden,
bewijst hij, vallen weg, indien men eene verplaatsing van teksten
aanveerdt en den brief in de volgende orde leest: I-II, 3d ; III,
I -16 ; II, 3b 22, III, 17,18. In dit orde inderdaad volgt alles
gemakkelijk op malkaar. Dergelijke tekstverplaatsingen heeft
men in andere boeken nog ontmoet ; met het stelsel van schrijven
op rollen of op eenen code met losse bladen, zijn zij ten anderen
heel wel uitlegbaar. — In de Melanges geeft J. Guidé (Rome)
eenen nieuwen uitleg van een opschrift dat wij in vele psalmen
ontmoeten ; Mgr Mercati geeft due glosse all' Esodo nel codice
Valicano, en L. J. Delaporte het einde van zijne Fragments
Thébains du Nouveau Testament. Verders deelt E. Michon (Parijs)
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eenige aanmerkingen mede nopens Antiquités greco-roinaines provenant de Syrie, die in 't Museum van den Louvre bewaard worden.
In dit zelfde museum werd dit jaar de tentoonstelling geopend
van al de merkwaardige stukken die de Mission Morgan, door
't Fransch Ministerie van Openbaar Onderwijs naar Perzië
gezonden, van Susiane uit het land van Elam medegebracht had.
De E. P. Louis O. P., geeft er een belangrijk overzicht van, en
deelt nadien de geschiedenis van Elam mede, volgens men ze,
bij middel dier ontdekte stukken, tot bijna 4000 jaar vóór O. H.
kan opmaken. Zoo 't schijnt blijven er in dit land nog groote
ontdekkingen te doen. In de Chronique beschrijven de EE. PP.
Savignac en Abel 0. P., de onuitgegevene opschriften die zij in
hunne laatste wetenschappelijke reis gevonden hebben. —
Opgeraapt in de boekbeoordeelingen die aanmerking van E. P.
Allo (in de bespreking van Bellamy: La Théologie catholique au
XiXe siècle) dat de eenige theologische vooruitgang eigen aan de
xixe eeuw, de opvatting is van 't gedacht der ontwikkeling inde
dogmen. - In zijnen Bulletin geeft de Revue biblique een zaakrijk overzicht van nieuwe boeken, artikels, ontdekkingen, enz.,
die betrek hebben met het algemeen biblisch vraagstuk, met het
Nieuw en Oud Testament, met de geschiedenis der naburige
volkeren, met de oostersche talen of met Palestina zelf. Merken
wij hier in het bijzonder aan eene bespreking van eenen artikel
A utour de la question biblique, verschenen in het Biblische Zeitschrift,
en verder eenige bladzijden (met uittreksel van eenen artikel van
Maspero) over Egyptologie en biblische tijdrekening.
Varden. September 19o5.
Nr II van J. Svensson's Era Island, o^levelser og nninder,
hoogst belangwekkende reisherinneringen van het verre eiland,
niet zijne io; vulkanen. - Den heilige Frans af Assisi, door
Johannes Jorgensen. De groote Deensche dichter en prosaschrijver, de fijne stylist Johannes Jorgensen, die reeds zoo
menige roerende bladzijde heeft geschreven over Assisi en zijn
beroemdsten zoon, schetst hier in drie kapittels, op eenvoudige
aangrijpende manier den overgang van Frans van Assisi van
liet wereldlijke tot het geestelijke leven. — Litteratur og Teater.
Oskar Andersen bespreekt Henri Lavedan's tooneelspel En
Kamp, opgevoerd in het Dagmartheater te Kopenhagen en
noemt het de belangwekkenste nieuwigheid van het begin van
't seizoen, alsook Albert Gnudtzmanns lustspel Feltinans Samlin
ger, een zwak, onbeholpen stuk. Jón Svensson spreekt over een
werkelijk interessant, buitengewoon spannend boek, vertaald
uit een oud Yslandsch handschrift, gevonden door overste
P. Fr. Rist en cand. mag. Julius Claasen in de koninklijke
bibliotheek, en 't welk den volgenden titel draagt: Islonderen

Yón Olafssons oElevelser son Bosseskytte under Christian I V nedskrevue
af haan selv.
Zooals de titel het aanduidt vertelt Jón Olafsson in dit boek
zijne avonturen. Hij was een Yslandsche boer met gezond
verstand en het hart op de rechte plaats, die aangegrepen werd
door het verlangen om de wereld te zien. Hij verliet dus Ysland
en trok naar Engeland, waar hij na menig tragi-komisch avontuur zich aansluit bij Denen en naar Denemarken trekt. Hij
neemt dienst bij koning Christian IV en treedt in het leger als
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koninklijke boogschutter. Hij leidt in dien staat een bewogen
leven in Kopenhagen. Helsingor, op Kronborg, op 's konings
tochten in Noorwegen enz. Jon Olafsson vertelt over alles wat
hij gezien en gehoord heeft en dat op zulke belangwekkende
manier, dat men onwillekeurig wordt meegesleept. Het is belangwekkend te zien hoe de menschen van dien tijd spraken en
dachten, leefden en zich gedroegen, Men voelt zich verplaatst
in den tijd van Christian IV. Te oordeelen naar wat Jon Svensson
zegt moet het een hoogst eigenaardig en belangwekkend verhaal zijn.

t

ff tt OMROEPER . t t l£ C, 0C, i,^

Koninklijke Vlaamsche Academie.

Wedstrijden voor 19o5. — Prijsvraag over het Drukkersvak. In
hare vergadering van 2 Augustus rgo5, heeft de Koninklijke
Vlaamsche Academie, op voorstel van hare COMMISSIE vooR
PRIJSVRAGEN beslist, dat de voor het jaar I9o5 gestelde vraag over het
DRUKKERSVAK,

uitgeschreven blijft voor het jaar 19o8.

De handschriften moeten den heer Enw. GAILLIARD. bestendigen secretaris der Academie. Koningstraat, at 18, te Gent,
geworden voor 3r December 1907.
Bij uitzondering veoroorlooft de Academie, dat de vier
Mededingers in den wedstrijd voor 1905, hun ingezonden handschrift, na z5 October aanstaande, terug kunnen bekomen (de
Bestendige Secretaris tot den Keurraad behoorende) bij den
Eerw. Heer Kanunnik Dr. H. CLAEYS, lid der Academie, Predikheerenlei, nr 9, te Gent, tegen afgifte van eene geschreven
verbintenis, waarbij zij verklaren hun werk, gewijzigd of ongewijzigd, en wél onder eene andere kenspreuk, opnieuw in te
zenden. (Zie verder de gewone voorwaarden van de Academische
wedstrijden.)
G. Gezelle duik- of plukalmanak voor 1906 is verschenen
bij den Nederlandschen Boekhandel te Antwerpen. Prijs i frank.
Zooals men weet geeft E. H. C2esar Gezelle de almanakken
opnieuw uit, gangbaar gemaakt, wel te verstaan, van 't nieuwe
jaar. Hier hebben wij alzoo Guido Gezelle 's Almamak voor 189o,
met zijn spreuken, versjes, vervlaamsching van doopnamen,
afleiding van eigennamen, geschiedkundige aanteekeningen enz.
Zooiets hoort te huis bij alle ontwikkelde Vlamingen.
Wereld-Bibliotheek. De maatschappij voor goed en goed
Volkslectuur te Amsterdam, wil onder leiding van-kope

L. Simons voor eene uitgave beproeven in den aard van de
Duitsche Reclam en Meyer's Volksboeken. Tot hiertoe zijn verschenen: Historie van Mejuffrouw Sara Burgerkart door Betje Wolf
en Aagje Deken, voorzien van eene inleiding en aanteekeningen
door L. Knappert (2 deelen) De steunpilaren der Maatschappij van
H. Ibsen, vertaald door F. Kapteyn, en Martelaren van Rusland
van Jules Michelet, vertaald en met aanteekeningen voorzien
door S. J. Bouberg Wilson.
Wat de bibliotheek brengen zal, zullen we afwachten. Het
uiterlijke is zeer goed verzorgd en de prijs bederft het niet,
ingenaaid kost elk deeltje ,,ongeveer i 2 bl.) 20 cents, gecartonneerd 3o cents.
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Ingekomen boeken ter bespreking
HENDRIK IBSEN. De Steunpilaren der Maatschappij, tooneelspel in 3 bedrijven. Vertaald door F. Kapteijn. Uitgegeven voor
de Mv. voor goede en goedkoope lectuur, door G. Schreuders,
Amsterdam. Prijs 3o cents.
JULES MICHELET. Martelaren van Rusland. Vertaling en
aanteekeningen van S. J. Bouberg Wilton. My. goede en goed
lectuur C. Schreuders. Amsterdam. 3o cents.
-kope
P. VAN MALSEN Jr. Nieuw Duitsch Woordenboek, bewerkt
naar de nieuwste bronnen en spelling. Afl. z. Antwerpen.
Nederl. Boekh.
Dr H. COLENBRANDER. De Belgische Omwenteling. 'sGraven,ha.ge. M. Nijlioff, Igo5. Antwerpen. Nederl. Boékh.
P. UREAAI4 VAN EIJGEN, Redemptorist. Gerardus Majella.
De Volksheilige. J. De Meester. Rouselare. Prijs 0,40 ctP. VAN ASSCHE. In 't Veen- en Polderland. Antwerpen.
Janssens 1905.
J. M. BARRIE. Margaret Ogilvy door haar zoon. Uit het
Engelsch vertaald door J. Kuylman. Amsterdam G. Schreuders.
VAN DEN JONGEN GEHEETEN JACKE. Die syn vaders beesten
wachte in 't velt, ende van den broeder dye daar quam om Jacke
te castien,. Naar den Antwerpschen druk van Michiel Rillen uit
het jaar 1528 en den Amsterdamschen druk van Hermen Jansz.
Muller uit het laatst der Ruide eeuw uitgegeven door Dr, G. J.
Boekenoogen met twee afbeeldingen. Boekhandel en drukkerij
voorheen. E. J. Brill Leiden 19o5.

— NOORD - NEDERLANDSCHE WERKEN t

Nieuw verschenen Boeken (i).

Vermeylen (Ang.), Verzamelde opstellen. Tweede bundel.
Eussum, C. A. J. van Dishoeck. (6 en 2oi). post 8°.f z.go ;
geb. 3.5o.
Spinoza (Benedicti de), Ethica. Ordine geometrieo demonstrata. Ex editione operum quotquot reperta sunt quam eura.
verant J. van Vloten et J. P. N. Land, seorsum repetita. Hagae
Comitis, Mart. Nijhoff. (8 en 18o). gr. 8°. f 2.io,
,

Honert Thz. (Johan van den), Formulierboek der ondeYscheidene akten behoorende tot de burgerlijke rechtsvordering,
(herzien en vermeerderd door J. Heemskerk Azn. en G. Belinfante). 5e druk, omgewerkt, met inachtneming van de jongste
wijzigingen in het wetboek gebracht, door J. A. Foest„ D. E.
Lioni en Lod. S. Boas. Dl. I. ,s-Gravenh., Boekhandel 'eh.
Gebr. Belinfante. (14 en 481). gr. 8°. pro cplt. (2 dln.) f 12.50.
Nansen (Fridtjof), Noorwegen en de unie met Zweden.
Amst., Scheltens & Giltay. (71) gr. 8°. f o.5o.
Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek.
Prae-adviezen [van P. Maclaine Pont, J. Homan van der Heide.
H. van Kol] over de vraag: welke regeeringsmaatregelen nopens
de nijverheid op Java zijn in het belang der inlandsche bevolking te nemen ? Amst , Joh. Mu]ler. (4 en 206). roy. 8°. f 3.—
Villiers (Melius de), Het oud-Hollandsch recht in ZuidAfrika. Rede, bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in
de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de rijks-universiteit te
Leiden, uitgesproken den 5den Juli 19o5. Leiden, Boekhandel en
Drukkerij vh. E. J. Brill. (20). gr. 8 °. f0.40.
Zwiers (L.), Wat belanghebbenden van de ongevallenwet
behooren te weten, Amst., D. Buys Dz. (4 en i38) gr. 8°.f i.5o ;
geb. f 1.90.
Schotel (G. D. J.), Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zevéntiende eeuw. 2e, verb, en geïllustreerde uitgave
door H. C. Rogge. Leiden, A. W. Sijthoff. (8 en 453, m. afb. en
4 pltn.) gr. 8()._f 3.6o ; geb.f 4.— (Verschijnt ook in 6 afleveringen
à f 0.60).
(i) Deze lijst dient niet tot aanbeveling. Wij nemen er alle werken in op die voor
onze lezer van belang kunnen zijn. f r = 2.10 fr.

Haar A. A, ter), Melk en melkproducten. Volledig leerboek
der zuivelbereiding. 2e geheel omgew. druk. Gron , P. Noord
(16 en 648, m. 232 afb.) gr. 8°.f 6.50 ; geb. f q.-hof.
Arntzenius (A. K. W.), De verzorging van het uiterlijk
voorkomen. Volgens de moderne Amerikaansche methoden van
Wilh. Walter Gebhardt. Amst., J. C. Dalmeijer. (257 m. 85 afb.).
gr. 8°. f3.— ; geb. f 3.5o.
Schanz (A.), Voet en schoen. Eene populaire verhandeling
voor artsen, schoenmakers en voetlijders. Voor Nederland bewerkt en uitgebreid en voorzien van aanteekeningen aan de
practijk ontleend door J. Gerard Milo. 's-Gravenh., Boekhandel
vh. Gebr. Belinfante. (6o, m. afb.). gr. 8°f o.go.
Kempees (1. C. J.), De tocht van overste Van Daalen door
de Gajo-, Alas- en Bataklanden, 8 Februari tot 23 Juli 1904.
Amst., J. C. Dalmeijer. (265, m. 5 schetskrtn. in den tekst en
29 pltn.). gr. 8°f 6.— ; geb. f 6.90.
Thorn Prikker (Ed.), Nederlandsche kunstnij verheid. Rot t.,
Meindert Boogaerdt Jr. (6 en 167 m. afb.). post 8°f r5o; geb. t 1.5o
Aristophanes. — Bloemlezing uit Aristophanes, voor de
Nederlandsche gymnasia. Met korte inleiding en aanteekeningen
van J. van Leeuwen Jr. ie stuk. Leiden, A. W. Sijthoff. (iio).
post 8°. f I.2o.
Rogge (Y. H.) en J. H. Smit, Latijnsch thema- en vertaal
voor de eerste klasse der gymnasia. Zwolle, W. E. J.-boek
Tjeenk Willink. (4 en 132, m. afb.). Met afz. woordenlijst (6o).
post 8°. f 1.25 ; geb. f i5o.
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DE LANDBOUW EN DE t ±t 2 t ±,+,+
t t t,+,+ t LANDELIJKE BEVOLKING
IN BELGIE SEDERT í83o t t t t t±±

Een der meest kenmerkende feiten van de hedendaagsche landbouwontwikkeling in België, is de geestdrift waar
kleine en middelmatige landbouwers den weg van-meêd
vooruitgang zijn ingegaan,— technischen vooruitgang eenerzijds : meer beredeneerde kennis van den landbouw, van
de verbetering der gronden, van de teelten, van den kweek,
van de verwerking van de landbouwvoortbrengselen; —
anderzijds vooruitgang door de onderlinge hulp, de gemeenschappelijke werking voortgebracht.
De niet-landbouwers, stedelingen en burgers van den
buiten spreken gewoonlijk in minder welwillende taal over
den boer, den dorper. Die mangel aan eerbied dagteekent
niet van gisteren; onze schrijvers der vroegere eeuwen
geven er getuigenis van.
Heden ten dage bekommert men zich overal met het
lot van den middenstand; dient het niet erkend dat de
boeren aan de andere bestanddeelen der burgerij een treffend
voorbeeld geven van werkkracht en helder begrip der hui
noodwendigheden?
-dige
T

België wordt van dag tot dag meer nijverheidsstreek;
over plaatsen die, weinige jaren geleden nog, uitsluitend
met landbouw leefden, zweeft thans de zwarte rook der
hooge schouwen; de werkmanstreinen voeren dagelijks een
heel leger landsvolk naar de stad.
29
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De uitgestrektheid van het bewonnen landbouwgebied
vermindert van dag tot dag, ten gevolge van de uitbreiding
van den bebouwden eigendom, den ijverheidsondernemingen, het net van wegen en spoorwegen (x); weliswaar vergroot de landelijke bevolking : de algemeene optelling van
1885 wijst sedert 1846 een vermeerdering aan van 4 personen per loo hectaren, — maar de betrekkelijke belangrijk
landelijke bevolking neemt af : terwijl zij in 1846-heidr
ongeveer het vierde uitmiek van België's gansche bevolking,.
zijn er in 1895 nog enkel 18.79 '/o personen van minstens
12 jaar, die met den landbouw hunnen kost •verdienen. (2)
Toch blijft de landbouw, wat het aantal werkende armen betreft, nog immer onze eerste nationale nijverheid;
in 1895, bij de laatste optelling, gaf hij bezigheid aan
1.204.810 personen, terwijl al de andere nijverheids- en
handelsbedrijven te zamen maar 1.757,487 menschen aan het
werk hielden.

De landbouwontwikkeling kan in twee opzichten bestudeerd worden :
In technisch opzicht, indien we voornamelijk in acht nemen de plantaardige en dierlijke voorbrengst, de grondverbeteringen, dewegenis, de uitgestrektheid der winningen, den
economischen voorrang van de groote of kleine winningen.

(i) Volgens de landbouwoptelling van 1895 was ons land
groot 2.945.557 hectaren, daar was eene belastbare uitgestrektheid van 2.804.622 hectaren, de bewonnen en bebouwbare. uitgestrektheid (ploegland, weide, bosschen, onbebouwd land) was
2.607.514 hectaren. Men kan deze cijfers moeilijk met die van
voorgaande optellingen vergelijken. Zie Recensement génhral de
1895 publié par le Ministre de l'Agriculture et des Travaux

Publics. Partie analytique. Brussel Igoo, bl. 8 en 9.
(2) In 1846 waren er i.o83.6oi personen met landbouw werk
landbouwbevolking is bijzonder tal--zam,in1895.204De
rijk in de streken van kleine hoeven : zoo leefden er van landbouw in 1895, in, Oost-Vlaanderen, honderd menschen op éen
vierkanten kilometer bebouwd land, in de provincie Namen
waren er maar 36.
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economisch en sociaal opzicht, indien we den grond
aan wie hij toebehoort, zijne opeen -eigndombèstur,

zijne verbrokkeling, zijne schuldbelasting, indien-hopingf
we ook de levenswijze nagaan van den boer en den landbouwwerkman.
Dit onderwerp, aldus beschouwd, is natuurlijk te veel
omvattend om hier behandeld te worden met al wat daarbij
behoort. We kunnen er enkel de groote lijnen van aanstippen.
Het onderwerp is tamelijk droog, indien men wil in de
feiten blijven, en 't vergt het aangeven van eenige cijfers
om de gedachten te bakenen.
.F

De vooruitgang in den landhouw is niet zoo treffend als
die in de nijverheid; het machinisme, al heeft het — vooral
in de streken van groote winningen, waar veelal gebrek is
aan handwerk — merkwaardige diensten bewezen, heeft
toch den algemeenen aanblik van onzen landbouw niet
gewijzigd ; de vreemdeling die, nu vijftig jaar geleden, ons
land doorieisde,zou,althans in de vruchtbare streken, bij den
eersten blik maar weinig verandering zien : minder braakland, meer voederteelt en wortelplanten, minder graangewas
en vooral minder tarwe. Het braak liggen had voor doel de
reiniging en het losser maken van den grond toe te laten ;
het bewerkt daarenboven, zoo beweerde men, eene overvloedige salpeterwording, en, na die éénjaarsche rust, scheen de
grond een nieuwe vruchtbaarheid te hebben gewonnen. Nu
laat men minder grond braak liggen; dat is te wijten aan
het gebruik der scheikundige vetten, de zorg met dewelke
alle werken uitgevoerd worden, aan de veralgemeening der
schoffelplanten (suiker- en voederbeeten), aan de vermindering van de teelt der graangewassen, die bevuilende planten zijn, en eindelijk aan de verlaging der prijzen : de
grond moet zooveel mogelijk voortbrengen. (I)
(I)

In 1846 lagen er 80.000 hectaren braak.
1866 » 53.000 »
188o n 42.000 )
»
1895
31.000
»

»
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De voortbrengst van graangewassen is verminderd (I) :
vermindering
slaat vooral op tarwe en spelt, twee
die
graangewassen voor menschelijk verbruik bestemd. De gerst
heeft ook eene kleine vermindering ondergaan. Rogge en
haver, bijna uitsluitend als veevoeder gebruikt, worden,
zooals trouwens alle voederplanten, meer geteeld.
De rogge vindt men hoe langer hoe meer buiten het
Vlaamsche land, sedert eenige jaren wordt zij gezaaid in
Condroz en in de Ardennen, dank zij de fosfaatzouten,
de hardheid der rogge, de waarde van haar strooi als
stalstrooisel, dank ook zij den vasten prijs van haar graan.
De haver, eertijds zonder mest gewonnen bij het einde
van den wisselbouw, om het mest dat nog in den grond
bleef uit te putten, werd als een bijvoeglijke teelt aanzien.
Thans heeft ze daarentegen een groot belang verkregen, want zij is zeer gevoelig aan bemesting en kan overvloedige oogsten leveren. Haar gemiddelde opbrengst,
die in :846 tot 1372 kilogr. beliep, bedroeg 2000 kilogr. in
I8g5 en 24,57 kwintalen in 19o3. Deze vermeerdering is
nog opmerkenswaardiger in de rijke streken, waar de haver
eertijds door de tarwe uitgesloten was, maar waar ze thans
groote uitgestrektheden bedekt : in de provincie Luik, waar
ze veelal na de beeten gezaaid wordt, beliep de gemiddelde
opbrengst in 1895 tot 2327 kilogram, bijna het dubbel van
wat ze in 1846 was. (1248 kilogr.)
De tarwe teeltheeft, na het tijdvak der hooge prijzen
dat eindigde in 1871, op regelmatige wijze in uitgestrektheid
verloren : van í88o tot 19o3 is dit verlies meer dan 47 O/o
143,83o hect. in plaats van 275,932.
Maar naast deze vermindering in begraande oppervlakte wijst de optelling ons op een immer grooter wordende
voorbrengst per hectaar : terwijl in í88o de gemiddelde
opbrengst slechts 1529 kilogr. bedroeg, steeg ze in 19o3 tot
2337 kilogr.,, d. i. een vermeerdering van omtrent 33 0/o in
23 jaar !
(r) Op roo hectaren bewonnen grond waren er
in 1846 in 1885
Graangewassen 33,73 hectaar 3r,í5 hectaar.
Knolplanten 5,ro » 9,I5 »
»
Voederplanten
19,87
»
24,46
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Zoo komt men tot het besluit dat de opbrengst van
tarwe in I9o3 merkelijk gelijk staat met die van 1846, al is
de bewonnen oppervlakte veel kleiner. (i)
Deze cijfers bewijzen daghelder den technischen vooruitgang van den landbouw.
We kunnen hier ook de ontwikkeling aanstippen van de
groententeelt in de nabijheid der groote,steden en der fabrieken van ingelegde groenten, evenals de uitbreiding van het
winnen van suikerbeeten, wat een overgroote hoeveelheid
voeder (pulp) oplevert; daarmee worden in onze hoeven der
kleistreek veel beesten gehouden. Het is maar spijtig, voor
den beestenkweek, dat de landbouwstokerijen niet konden
blijven bestaan.

Het dalen der prijzen, en een opeenvolgen van kwade
oogsten in de jaren 1870-1880, hebben onzen landbouw naar
de dierlijke voortbrengst gericht.
In sommige rijke streken van het land, hechtte men,
voor de landbouwcrisis, betrekkelijk weinig belang aan de
voortbrengsels van den stal : koeien en ossen werden zelfs
dikwijls aanzien als een noodzakelijk kwaad, als mestmachienen zonder meer. De boteropbrengst was er maar bijzaak,
men was tevreden wanneer men de boter kon ruilen voor
koloniale waren, noodig in het huishouden.
Wat zijn de tijden veranderd !
Thans zijn er streken in ons land waar men om zoo te
zeggen niets dan de voortbrengsels van den stal verkoopt;
de landbouw heeft er geen ander doel meer dan de gedeeltelijke voorbrengst van wat er noodig , is om het gezin en
het vee te voeden.
Dank zij het volgehouden werk onzer boeren, is België
er toe gekomen het allereerste land der wereld te zijn, wat
het kweeken aangaat van het sterk trekpaard.
Het getal der paarden is sedert 1846, vooral in de
In 1846 werden er
338.856.286 klg. tarwe gewonnen op --33.452 hectaren
»
»
336. 106.700 »
in 1895
» 143.83o hectaren
(i)
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Waalsche streken, merkelijk verminderd (r), maar de waarde
der paarden is des te hooger gestegen.
In 1839 werd de gemeente Neerpelt, in 't Noorden der
Limburgsche Kempen, belast de optelling te doen, van al
de paarden en wagens der gemeente die, zoo noodig, voor
den dienst van 't leger konden opgeroepen worden.
Die optelling-inventaris stipt 33 paarden aan. De hoog
waarde is 400 frank, voor een ruin van 5 jaar. Maar we-ste
vinden er :
een merrie van 7 jaar, geschat op i5o frank;
» Ioo frank;
.0
een merrie van g jaar,
»
0 6o frank;
een merrie van r5 jaar,
»
» 6o frank. (2)
een hengst van 12 jaar,
En dat waren paarden die, zoo noodig, voor den krijgsdienst zouden opgeroepen worden?
We kunnen hier nog eenige prijzen aanstippen:
In 1837 verkocht men de beste voortteelers voor 600
frank, in 1849 was een hengst van 1200 frank iets buitengewoons!
In 1876 was de gemiddelde prijs op onze markten: 631
frank voor de paarden, 382 frank voor de veulens; een goede
hengst ging tot 3000 frank, een merrie van beste hoedanig
2500 frank. Bayard, het hoofd van een gekende-heidto
paardenfamilie werd in 1877, op den ouderdom van 12 jaar,
voor x700 frank aangekocht. M. Em. Dumont kocht Hercure,
in 1878, voor I35o frank, het paard was toen drie jaar oud;
voor Brillant betaalde dezelfde kweeker 4000 frank, welke
plijs als een heel gebeurtenis aanzien werd.
Nadat het studbook in 1886 was ingesteld, stegen de
prijzen snel.
In 1886 werd Jj5iter voor 6000 frank aangekocht. III
1896 gingen de goede hengsten meestal boven de 10.000 fr.
Voor een merrie, de Vallire, betaalde men 't zelfde jaar
12,000 frank.
Eenige huidige prijzen : Citoyeu werd voor 16.500 frank
aangekocht; Tambour de Cosque voor 29 000 frank; Beau Lys
294,535 in 1845; 248.503 in 1895.
(a) Register der deliberatiin van den gemuuteraad van Neerpelt.
Zitting van 26n Januari 1839.
(i)
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voor 22.Soo frank; Cob d'Elbecq voor 16.5oo frank; Nickel
voor 27.000 frank; Mariemont voor 22.000 frank; Flacon voor
3o.000 frank. De verkoop der stallen van den heerNerinckxCloquet de Vleeringen, bracht 131.700 frank op, voor 41
koppen (14 merries, 14 merrie-veulens, 12 veulens en I
hengst).
Een aanbod van 4o.000 frank, voor Réve-d'Or, gedaan
na zijn kampioenaat van Parijs, werd afgeslagen, evenals
dat van 28.000 frank voor Marquis de Ruyen.
Ook de prijzen der handelspaarden zijn merkelijk verhoogd : men betaalt i000 frank voor een middelmatig werkpaard, 13oo à 15oo frank voor een goed, jazelfs 2000 frank
voor een zeer goed werkpaard.
Het uitgangspunt van de verbetering van ons Belgisch
paard is de sluiting der Gembloersche stoeterij in 1864, als
gevolg van het verwerpen, door de wetgevende Kamers, van
het crediet dat op de begrooting gebracht was. Tijdens onze
vereeniging met Holland had koning Willem een stoeterij
doen inrichten te Wolferdange, in Luxemburg. Na den afstand van Luxemburg werd de stoeterij naar Tervuren
verplaatst en vandaar naar Gembloers overgebracht.
Het sluiten der stoeterij was het einde van het overheerschen der kruisingen, dat voor de verscheidene opeen
landsbesturen het eenige middel bleken te zijn, om-volgend
de Belgische paarden te verbeteren,
Onze landbouwers deelden in die meen ing niet, en waren
niet geestdriftig gestemd voor de zuiverbloed-hengsten, uit
de staatsstoeterij; en dat was de oorzaak waarom onze
paardenkweek zoo lang zonder vooruitgang bleef. Van
1864 af slaat men een anderen weg in : keur der beste voorttelers van het inlandsch ras. De Staat komt nog enkel tusschen om, in den openbaren springdienst, het gebruik te
vermijden van hengsten die niet bij machte zijn, het ras
te verbeteren, ook wel om door premiën den persoonlijken
ondernemingsgeest aan te wakkeren.
De uitslagen dezer nieuwe werkwijze zijn buitengewoon
aanmoedigend : reeds in 1874, tien jaar dus na het sluiten
van de stoeterij te Gembloers, gelukt de tentoonstelling van
paarden, door de Brabantsch-Henegouwsche landbouw
ingericht, buitengemeen wel ; 4 jaar later, in-matschpij
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1878, behaalt Brillant te Parijs, een internationalen eersten
prijs, en sindsdien is men met rassche schreden vooruitgegaan. De prijskamp van Igoo te Parijs, heeft voor goed de
uitstekende hoedanigheden van het Belgisch zwaar trekpaard bevestigd : Réve d'Or was er de kampioen der zware
hengsten; Caline II kampioen der zware merries,de Fransche
paarden uitgezonderd, en Spirou, een Belgisch peerd, kampioen der Fransche trekpaarden.

Ten gevolge van de ontginning en bebossching der
onbebouwde gronden, en de vermindering van het braakland, is het aantal schapen merkelijk gezakt. Anderzijds valt er een vermeerdering aan te stippen bij het
rundvee (I) en de varkens : van 1846 tot I9o3 zijn de varkens met 138 0/o vermeerderd ; van 188o af tot igo3 alleen
beliep de vermeerdering 82 Ofo (2). De verhooging in
waarde van onzen veestapel staat niet geboekt, maar zeker
is het dat, voornamelijk wat het rundvee betreft, niet
alleen het getal maar ook de stukwaarde der dieren grootelijks gestegen is. In dien zin blijft echter nog veel te
doen, vooral bij onze kleine en middelstandige boeren, en
wel mag men zich afvragen of tot nog toe, bij onze groote
kweekers, bij hen die zich meer bepaaldelijk op de verbetering van het rundvee toeleggen, men misschien niet al te
zeer op de uitwendige hoedanigheden, de vormvolmaaktheden heeft gelet, zonder de koe vooruit en vooral te beschouwen als melkgevend dier.
Veel vooruitgang dient ook nog gedaan ten opzichte
der doelmatige voeding van het vee, en der gezondheid van
den stal.

In dit overzicht van den technischen vooruitgang door
onzen landbouw gedaan, mogen wij de groote uitbreiding
van onze boternijverheid niet vergeten.
1.203.891 in 1846. 1.720.150 in rgo3.
(2) In 1846 496.564, in 184o 646.375, in 19o3 1.183.406.
(i)
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Den weg van vooruitgang doorliep onze melknijverheid
in drie tochten :
Gedurende den eersten gaat het er nog met tasten, ten
einde er den sleur en slenter weg te helpen, die heer en
meester speelden, in de veelvuldige bewerkingen die de
melknijverheid behelst.
Binst dat tijdstip was, in Denemarken namelijk, reeds
een groote vooruitgang gedaan. Het oude afroomingstelsel (spontaan afroomen in vrije lucht) werd vervangen door het afroomen bij verkouding gedurende heel den
duur van het omhoogstijgen van den room, ofwel door den
centrifugaal of mekanieken afroomer.
Deze groote uitvinding van het centrifugaal afroomen
ging niet onopgemerkt in ons land voorbij, maar 't was bij
onze lanbouwers alleen een opkijken om wille der nieuwigheid.
Eerst in 1888 begon de tweede tocht naar den vooruitgang; deze was afdoende voor de toekomst der melknijverheid in ons land. Hij is voornamelijk gekenmerkt door de
verspreiding van het onderwijs, de vulgariseering der verworven kennis in zake van melkerij, de ontwikkeling der
melknijverheid en der samenwerking.
Het Belgisch Staatsbestuur heeft, met den besten uitslag, gewerkt voor de verwezenlijking van dit uitgebreid
programma, op het gebied van den landbouw in het algemeen, en meer bepaald op het gebied van de melknijverheid.
Het heeft het vakonderwijs ingericht,en wél de reizende
melkerijscholen, die zich vooral richten tot de meiskes van
te lande, wien het aan tijd en aan middelen ontbreekt om
de lessen te volgen van een vaste landelijke huishoudschool. Die scholen vooral hebben onze jonge pachteressen in staat gesteld dagelijks de melkerijkennis op de
hoeve toe te passen.
Als rechtstreeksche uitslag van dit onderwijs, geldt de
verandering van het werkgetuig en van de werkwijze der
boterbereiding.
Ten huidige dagen werken meer dan zo.000 handafroomers in ons land.
Sedert 1888 ook zijn wij getuigen van een algemeenen
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drang tot vereeniging, op landbouwgebied in het algemeen,
en op het gebied der melknijverheid meer bepaaldelijk.
Op ie' Januari van het jaar 19o5 bestonden er in België
540 samenwerkende melkerijen, die dagelijks elk van -25 tót
i000 kilogram boter voortbrengen.
Het derde tijdvak in de ontwikkeling der melknijverheid, tijdvak dat we sinds eenige jaren reeds zijn ingetreden.
't Wordt vooral gekenmerkt door de studie der middelen, om
de zuiverheid van de melk en van hare voortbrengselen te
verzekeren, door 't éénmaken ook der wetgeving van verschillende landen,betrekkelijk de beteugeling van het bedrog
in den handel van melk, boter en kaas.
Hier kunnen wij ook wijzen op den vooruitgang gemaakt in zake van pasteuriseering, verkoeling, toebereiding van verdikte melk, van melkpoeder, in zake ook het
toezicht over vervaardiging en verhandeling van margarine,
enz. Anderzijds stippen wij de stichting aan van drie nieuwe
organismen, de toezichters der eetwaren, de Nationale
Maatschappij voor Melkerij (1897), en het Internationaál
Melkerijverbond (igo3) ; — die elk aan hunnen kant machtig hebben bijgedragen tot het oplossen van het vraagstuk
van zuiverheid en wetgeving in zake melkerij.
Deze instellingen hebben inderdaad ondernomen nationale en internationale tentoonstellingen en zitdagen te beleggen, die rijk waren aan deugdelijke uitslagen.
Het tweede internationaal Congres voor melkerij dat
dezer dagen (van i6 tot z2 Oktober igo5) te Parijs gehouden
werd, en waarop België zoo goed vertegenwoordigd was,
zal, — men mag het hopen, — grooten vooruitgang teweegbrengen inde drie afdeelingen onzer melknijverheid : verkoop
van natuurlijke melk, toebereiding van boter en van kaas.

België is een klassiek land voor den kleinen landbouw.
Volgens de optelling van 19o3 begingen de hoeven van
i tot 20 hectaren, 67,18 of o van de bewonnen gronden ;
alleen 32,33 O/o werden door hoeven van meer dan zo H. A.
bezet.
Dit is een middengetal voor heel het land. Zondert men
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de Polders, Haspengouw, Condroz en de Ardennen uit,
dan zijn de betrekkelijke cijfers nog in 't voordeel van de
kleine teelt. Zoo bvb. bezetten de winningen van meer dan
20 hectaren in de provincie Oost-Vlaanderen, enkel 13,52 o/o
van het totaal aldaar bewonnen landen.
Economisten van uiteenloopende strekking hebben de
opslorping voorzegd van de kleine teelt door de groote,
bewerende dat deze laatste, economisch gesproken, alle
voordeelen heeft boven de andere, dat landbouw en nijverheid in dien zin gelijkloopende wegen zouden inslaan. (I)
De verwezenlijking van die voorzegging zou hoofdzakelijk
in ons land van kleine hoeven haar belang hebben, daar ze in
onze landelijke huishoudkunde een heelen ommekeer brengen zou. Tot nog toe echter hebben de feiten die profecij niet
bewaarheid : de kleine landbouw bestaat en ontwikkelt zich.
Ja zelfs hebben de streken van kleine teelt in veel minder
mate de gevolgen der landbouwcrisis gevoeld, dan die gewesten waar de groote teelt overheerschend is.
We zouden niet durven beweren dat overal, in ons
land, de kleine hoeven een hooger inkomen genieten dan de
groote: de aard van den grond, de gewoonten der gebruikers, de natuur der oogsten zijn hier van groot gewicht.
Anderzijds hebben wij volkomen gebrek aan onderzoekingen en monografiën die ons in staat konden stellen het inkomen te vergelijken van kleine en groote winningen, in
gelijkaardige omstandigheden (2).
Dit feit echter staat vast, dat de huidige omstandigheden voor kleine en middelmatige teelt voordeeliger zijn
dan voor groote.
Gansch onze hedendaagsche landbouw wordt gericht
(i) Zie onze studie Le Socialisme Agraire, in de Revue Sociak
Catholique, nummers Februari tot Augustus igoo. Afdruk blz. z3.
Zie ook het kapitel Large farms versus Small Holdings in het
verslag van Jenkins Report on the Agriculture of Belgium in The
Journal of the royal agricultural Society of England. Second Series.
Volume the Sixth. 1870, blz. 80-83.
(2) Talrijke studies, in dien zin, verschenen in deze laatste
tien jaar in Duitschland. Wij hebben de besluiten der vroeger
verschenen studiën samengevat in ons artikel Le Socialisme
Agraire, reeds vernoemd, afdruk blz. 28 en vlg.
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naar de voortbrengst der dieren en den voederteelt; welnu,
in België evenals in de naburige landen, onderhouden de
kleine hoeven betrekkelijk meer vee, dan de groote.
Dit is een reden te meer om niet te gelooven aan de
toekomende verdwijning der kleine en middelmatige landbouwwinningen, des te meer daar ze, door ;de samenwerking, zich veel der voordeelen van de groote teelt weten aan
te schaffen.

Het ware moeilijk dit kort overzicht van den technischen
vooruitgang in onzen landbouw te besluiten, zonder een
woord te zeggen over de grondverbeteringen, den boschbouw en de wegenis.
Sedert 1846 heeft men jaarlijks gemiddeld 3400 H. A.
onbewonnen grond ontgonnen. Sedert 15 jaar gaat de
vooruitgang sneller, dank zij eenerzijds de pogingen van het
boschbouwbestuur, en den grooten invloed anderzijds in
de Ardennen de verspreiding van het gebruik van scheikundige meststoffen, van fosfaat voornamelijk. Gemiddeld bereiken de ontginningen thans 4200 hectaren per jaar.
Het is belangwekkend in de boeken en tijdschriften der
jaren 184o tot 186o, de algemeene geestdrift te bespeuren,
voor de ontginning van Kempenland. De wet van 29 September 1842, besloot tot het graven van de Kempische vaarten, die gedeeltelijk zouden dienen, om het water voor de
besproeiingen aan te voeren (i); volgens de wet van 25 Maart

(i) M. Teichmann. algemeene opziener van bruggen en wegen — de latere gouverneur der provincie Antwerpen had in
1845, samen met den ingenieur Masui een algemeen plan van
kanaliseering der Kempische waterloo*.yen opgemaakt. Hij had
bijzonder de belangen van den landbouw in 't oog. Dit plan werd
maar half uitgevoerd; men wilde dat de gekanaliseerde Nethe en
de kanalen ten dienste stonden van de nijverheid en van den
handel zoowel als van den landbouw. Zoo komt het dan dat er
altijd een zekere waterhoogte moet behouden worden om de
scheepvaart niet te belemmeren, en dat er over al het noodige
water voor de besproeiingen niet kan beschikt worden. Zie
Th. Lebens in de Annales des Travaux Publics en Belgique 1897,
blz. 7o5-7o6.
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1847, kunnen de gemeenten ertoe verplicht worden hun onbewonnen gronden te verkoopen. Het is tengevolge van die
wet dat de voornaamste ontginningswerken in de Ardennen
en vooral in de Kempen werden uitgevoerd.
Daar bleven ,in de„Kempen namelijk,duizenden hectaren
gronds onbegaan; kon men daar misschien den overvloed
niet afzetten der bevolking uit Vlaanderen, waar de crisis in
de huiselijke lijnwaadweverij en de ziekte van de aardappelen in 1846 een wezenlijken hongersnood hadden veroorzaakt?
De buitensporigste plannen werden uitgedacht, het
Staatsbestuur stichtte een landbouwkolonie te Lommel,
maatschappijen kwamen in 't leven voor de ontginning van
Kempenland, stedelingen en vreemdelingen kochten heide
aan en wilden fortuin zoeken; men voorspelde : ((binnen
eenige jaren hebben de Kempen niets meer aan de vrucht
streken in België te benijden. » ( I)
-barste
Deze voorspellingen werden maar heel onvolmaaktelijk
bewaarheid : zeer vruchtbare bewateringen werden aangelegd, veel bosschen zijn wel gelukt, — maar anderzijds
heeft de heide groote kapitalen opgeslorpt en 't zijn veelal
de koopers uit de tweede hand, zij die na de eerste ontgin
gekomen zijn,die voordeel uit de zaak hebben getrokken.-ners
Althans is hier ook de vooruitgang ongetwijfeld groot ;
Th. Lebens, ingenieur van den dienst der bewateringen in
de Kempen, schatte, dat de van 1847 tot 188o ontgonnen
gronden, de aangelegde bosschen en uitgedroogde moerassen in de provincies Antwerpen en Limburg, in dit laatste
jaar 35 millioen meer waarde hadden dan 33 jaar te voren. (2)
De belangrijkste ontginning van het einde derxlxe eeuw,
is die van de Trappisten te AcheI. Ze is ten volle gelukt.
Kon men zich het noodige water aanschaffen, dan zou men
veel meer besproeien dan nu gedaan wordt ; maar het
vaartenstelsel beoogt niet alleen de belangen van den landbouw, ook die van de scheepvaart, zoodanig dat een zeker

waterhoogte altijd dient behouden te blijven.
(i) G. Podesta Essai sur la Campine, Anvers. L. J. De Cort.
1853, in fine.
(2) Bulletin de l'Agriculture, 1886, t. II, blz. 144-146 en 155.
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Op onze dagen zijn het vooral de landbouwers die in de
Kémpen ontginnen : ze snijden maar altijd nieuwe stukken
uit de heide, « om grond bij te maken. »
Zoolang de prijs der graangewassen hoog stond — ten
hoogste was hij in 1871 — werden groote hoeveelheden bos
ploegland herschapen; de gemeentebosschen alleen,-sehni
ondergingen van 1847 tot 1875 eene vermindering in opper
io.000 H. A. Maar de landbouwcrisis heeft de-vlakten
minst vruchtbare landen alras doen herbebosschen, vooral
sedert de verspreiding der begrippen van doelmatigen boschbouw: in verscheidene provinciën (Brabant, Namen, Henegouwen, Oost-Vlaanderen) overtreft de bebossching verre
de ontginning der onbebouwde gronden, — hetgeen wel
bewijst dat de eigenaars een wezenlijke keus der gronden
doen, en aldus aan den bosc}Ibouw heele uitgestrektheden
lands teruggeven, wier natuurlijke vruchtbaarheid onvoldoende is om ze onder de ploeg te houden.
In de Ardennen — we zegden het daareven -- gebeurt
de ontginning meer door teelt dan door bebossching, en wèl,
dank zij het gebruik van scheikundigen mest (i)
Weinige werken komen, zooals het aanleggen van goede
wegen, den landbouw en den grondeigendom tevens te bate.
We kunnen de woorden van M. Schollaert. Voorzitter
der Kamer van Volksvertegenwoordigers, in zijne nieuw
zijne Majesteit den Koning gericht,-jarsedvni9o4t
tot de onze maken : « Groote werken, geschikt om ons economisch getuig te verbeteren en uit te breiden zijn thans
gereed om voltrokken te worden. Er zijn er daaronder van
het allergrootste nut, waarop de Kamer dikwijls getracht
heeft, de aandacht van het land te vestigen, namelijk het
aanleggen en onderhouden van goede gekalseide wegen op
den buiten.
Men kan aan onze eerlijke, naarstige, geduldige lande(i) In

1846 waren er 485.663
1866 »
» 435.596
1880 »
» 489.423
1895 »
» 521.494

hectaren bosch.
»
»
»

»
»
»
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lijke bevolking geen grooteren dienst bewijzen, dan wel de
snelle, zekere, gemakkelijke, altijd berijdbare gemeenschapswegen te vermenigvuldigen. Men heeft de streken die in
dien zin bevoordeeligd werden, zien veranderen, en veelal
heeft de armoede er plaats gemaakt voor den welstand.
Mochten de deelen van 't land, die met die wegen nog niet
begiftigd werden, er weldra van voorzien zijn ! » (i)
Toen hij deze woorden sprak dacht de Voorzitter der
Kamer van Volksvertegenwoordigers gewis aan de Kempen.
Men moet nochtans bekennen dat ook in zake van wegenis
groote vooruitgang werd gedaan, vooral in de laatste jaren.
De midden-afdeeling van de Kamer der Volksvertegenwoordigers, die de begrooting voor Igo5, van het Ministerie van
Landbouw onderzocht, stipt in haar verslag 2840 kilometer
landelijke banen aan, die op jen Januari IgoS verbeterd
waren; daarvan werden er 845,5 kilometer aangelegd in
den loop van 19o3 en i9o4. (2)

De studie van België's landelijke ontwikkeling wordt
moeilijker, wanneer men de zaak meer uit huishoudkundig
en maatschappelijk oogpunt beschouwt,
In dat opzicht is onze kennis van ons land zeer onvolmaakt; wij hebben om zoo te zeggen geen monografiën van
gemeenten of streken, waarin wij de veranderingen vinden
zouden, die zich hebben voorgedaan in het grondbezit, de
oorzaken van diens schuldbelasting, de elementen die zijne
waarde beïnvloeden, de betrekkingen tusschen eigenaar en
pachter, waarin wij ook bestudeerd zouden zien, het dage
leven van onze landbouwer, de wijze waarop ze zich-lijksch
voeden, huisvesten, hunne gewoonten, hun onderwijs,
hunne manier van werken, het budget van landbouwer en
veldarbeider, enz.

(i) Staatsblad 2 -3
(2)

Januari 1904, blz. 55.

Chambre des Rej5résentants. Séance du 23 février 19o5; no 94.

Budget du Ministère de l'Agriculture pour l'exercice de 19o5.
Rapport fait au nom de la Section Centrale par M. d'Huart.
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Hier blijft een breed speurveld open voor al wie belang
stelt in de zaken van den buiten.
Wat we hier te zeggen en vast te stellen hebben, kunnen we aan de drij volgende zaken vastknoopen : het
grondbezit, den landbouwer en den veldarbeider van nu en
van vóór vijftig jaar.

Men kan de grondbezitters in vier reeksen onderschei..
den: de Staat, de gemeenten en openbare instellingen, vervolgens de groote eigenaars, de burgersfamiliën, eindelijk
de eigengeërfde boeren.
De Staat bezit geene belangrijke domeinen; met de
laatste optelling van 1895 bezat hij 25041 ha. bosch, vooral
in de provincies Luxemburg, Luik en Brabant, en 6856 ha.
onbewerkten grond : het kamp van Beverloo, het polygoon
van Brasschaet, aanspoelgronden van de Schelde, de venen
van het Hertogenwald en de duinen.
De wet van 25 Maart 1847, volgens dewelke de gemeenten kunnen verplicht worden hun onbewerkte gronden
te verkoopen heeft zeer veel bijgedragen tot de vermindering van de gemeenteeigendommen.
In 1895 bezaten de gemeenten nog enkel 57.500 ha.
onbewerkten grond, vooral de provincies Limburg, Luxemburg en Antwerpen De optelling van 1895 stlpt ook nog als
gemeenteneigendom aan 158.131 ha. bosschen, waarvan
het meerendeel gelegen zijn in de provincies Luxemburg,
Namen en Luik. Zekere hospicen en weldadigheidsbureelen
hebben ook belangrijke landelijke eigendommen, zooals
bvb. de hospicen van Gent die, in 1895, 3893 ha. grondeigendom bezaten ; zoo ook de hospicen van Brussel,
Brugge, Doornik, enz.
Er bestaat geen mathematische grenslijn, die het begin
aanwijst van den grooten eigendom; dat is betrekkelijk,
ingezien de normale uitgestrektheid der eigendommen van
de streek In het Oosten van het Koninkrijk Pruisen zou
men te nauwernood als middelmatigen eigendom aanzien,
hetgene wat bij ons doorgaat voor een eigendom van groote
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uitgestrektheid. Honderd hectaren kunnen in België aangezien worden als eene groote bezitting.
Onze landbouwstatistieken melden niets aangaande het
getal groote eigenaars ; in dat opzicht bezitten wij alleen de
studie die Emiel Vander Velde in Igoo uitgaf, als de vrucht
van opzoekingen door hemzelf en veel andere meêwerkers
in de kadastrale boeken gedaan. (i)
Men teekende er de aanslagen in de grondbelasting
(cotes foncières) op, van Ioo ha. en meer, in 1898 en op den
tijd der samenstelling van het kadaster (1845 voor Limburg
en Luxemburg, 1834 voor de andere provincies), ten einde
te bepalen of in den loop der tweede helft van de xixe eeuw
de eigendom verbrokkeld of bijeengebracht werd (2). We
kunnen er niet aan denken hier dit boek te ontleden (3) ;
de verandering is onbeduidend wanneer men zich houdt
bij de algemeene uitslagen over heel 't land. (4)
De schrijver komt tot het besluit, dat, in de onmiddellijke nabijheid der steden, de groote eigendom verbrokkeld
is; — de grond, eertijds bewerkt, werd er bouwgrond; —
maar dat, eens die eerste streek voorbij, er zich verder in de
gewesten die nog onder onmiddellijken invloed dr steden
zijn, een bijeenhooping van den eigendom heeft voorgedaan. Daar is verbrokkeling in de meer verwijderde hoeken,
waar de invloed der steden minder is : ons erfenisrecht heeft
er de groote eigendommen verbrokkeld, zonder dat deze
door aankoop terug werden bijeengebracht.
(r; La Pro rïété fonciëre en Belgique, Paris. Schleicher.
(2)Op een aanslag in de grondbelasting (cote foncière) wordt
al de eigendom opgegeven die iemand in ééne gemeente liggen
heeft. Maar een eigenaar heeft dikwijls goed liggen in verscheidene gemeenten, en voor elke gemeente is er een aanslag in de
grondbelasting. De aanslagen van roo hectaren en opperwaard
vertegenwoordigen dus wel zeker groote eigendommen, maar er
zijn meer groote eigendommen dan er aanslagen zijn in de grond
hectaren en meer.
-belastingvo
(3)Zie ons artikel La Propviété foncière en Belgique in de Revue
Sociale Catholique, Juni 1900.
(4) In 1834-45 waren er 1787 aanslagen van ioo hectaren en
opperwaard, samen vertegenwoordigende 392.353 hectaren; in
1898-99 vond men 1749 aanslagen met 397.í3o hectaren.
30
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De derde reeks eigenaars, de burgerij, vertegenwoordigt
den kleinen en middelmatigen eigendom. Voor deze eigenàars is de grond vooruit en vooral een plaatsing van geld :
zij koopen om te verpachten, en bieden als koopprijs, het
kapitaal voor hetwelk de huur van het land een gewonen
interest verbeeldt.
In zekere streken van België zijn er oude, eigenbeërfde
landbouwers die, bij gebrek aan werkvolk, slechts een klein
lapje lands behouden, hetwelk zijzelf bewerken : de rest
verpachten zij.
De maatschappelijke invloed van die klasse eigenaars,
hangt voornamelijk af van cle uitgestrektheid der goederen
die zij bezitten, van het feit dat die goederen nog al dikwijls
met hypotheek belast zijn, van de wijze waarop zij ze verpachten.
We komen eindelijk tot de laatste reeks eigenaars : de
landbouwers die hun eigen grond bebouwen.
Ze zijn bij ons zoo talrijk niet als in Duitschland en in
Frankrijk: de pacht overheerscht grootelijks in België. Het
getal eigenbeërfde boeren vermindert (i). Ons erfenisstelsel
is hiervan de groote oorzaak. Gewoonlijk laat de landbouwer-eigenaar niets anders na dan zijn winning. De gelijke
verdeeling in natuur, onder al de kinderen, kan niet geburen: de winning wordt dus te koop gesteld, of overgenomene
door éen der erfgenamen, die zich dan bovenmate in de
schuld steekt om het deel van broeders en zusters uit te
betalen.
Het goed wordt belast en al te dikwijls, bij gemis aan
een goed ingericht landelijk grondkrediet,leidt de hypotheek
regelrecht naar de onteigening.
In een zedelijk land als het onze, waar de boeren veelal
een groot getal kinderen hebben, moest het huidig erfenis
noodzakelijk op dien uitslag afloopen. Het kan zelfs-recht
heel vreemd voorkomen dat wij, in veel streken van ons land,
(I) In 1846 was, de bosschen en onbebouwde gronden daargelatèn,34.22 6/o van onzen landelijken eigendom bewonnen door
eigengeërfde boeren ; 32.68 o/o in 1866; 35:g5 "°/o hi í88o ; 3. rr o/o
in 1895.
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nog zooveel landbouwers hebben die heel of gedeeltelijk
den grond bezitten dien ze bewinnen. Zoo is 't vooral in de
min-bevolkte streken, waar de grond geen groote waarde
heeft : de overname, door één der kinderen, van het vaderlijk erfdeel, of de aankoop van grond vergen geen groot geld.
We hebben zekere maatregelen aan te stippen, genomen om de wording en de bewaring van den kleinen landelijken eigendom te bevoordeeligen,
In 1849 dacht het Staatsbestuur aan de koloniseering
der Kempen, door middel van Vlaamsche landbouwers. Na
den hongersnood, in Vlaanderen teweeggebracht door het
mislukken van de aardappelen en de crisis in de huiselijke
lijnwaadweverij, wilde men een gedeelte der bevolking naar
de Kempen overplanten.
Het Koninklijk besluit van 2In November 1849 besloot
tot de inrichting van een eerste kolonie te Lommel, in het
Noord-Westen van de provincie Limburg. Het Staatsbestuur deed er twintig kleine hoeven bouwen,eene kapel, eene
pastorij en eene school, men maakte er nieuwe wegen en,
jazelfs, werd er een vertakking gegraven van de kolonie tot
aan het verbindingskanaal tusschen Maas en Schelde.
Elke kleine hoeve bestond uit één hectaar ontgonnen
grond, heel en al voor het bezaaien gereed, een hectaar
besproeiden grond en drie hectaren heide.
Deze eerste proef van koloniseering mislukte : smet ziekten barstten uit onder het vee, de kolonisten werden
door koorts aangetast, de winning bracht niet genoeg op
voor het onderhoud van den boer en zijne familie. Ten
slotte werd de kolonie verkocht (i).
Sedert dien heeft het Staatsbestuur geen proef meer
gemaakt van rechtstreeksche vorming van den kleinen
landelijken eigendom; in de laatste tijden zijn zekere wetten den aankoop en het behoud van kleine bezittingen komen bevoordeeligen (2).
(I) Eene uitvoerige beschrijving der kolonie vindt men in
het Exposé de la Situation administrative de la brovince de Limtiaurg
185o, bi. 252-270.
(2) Zoo, om .het tot stand koenen van de kleine bezittingen
te bevoordeeligen : de wet van 9n Augustus i88g-over de werk-
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In zekere gemeenten der Kempen is de kleine eigendom
tot stand gekomen door toedoen der gemeente: deze heeft
aan hare bewoners kleine lapjes onbewonnen grond verkocht.
Genck (Limburgsche Kempen) munt hierin uit.
Reeds in 1822 deed die gemeente zich, bij Koninklijk
Besluit, toelaten zekere gronden te verkoopen : de verkoop
werd gedaan in kleine perceelen aan de bewoners der gemeente. Sindsdien komen op bijna regelmatige tijdstippen
openbare veilingen van heideperceelen voor, met verplichting voor de aankoopers, hun goed binnen de 5 jaar te
ontginnen; feitelijk worden alleen de bewoners der gemeente
daar aankoopers van.
De laatste veiling had plaats op 25n en 26n Mei 1898;
de gemeente verkocht i 1 hectaren heide, in 217 perceelen
verdeeld.
De aankoopers zijn niet gehouden onmiddellijk den
koopprijs te betalen : zij hebben alle gemak van betaling,
inmiddels vergoeden zij aan de gemeentekas 3,5o o/ jaar
ook niet erg kostelijk daar eigenaar-lijkschentr.H
te worden: wij vinden in de verkoopakte van 1898, verleden
voor Mr Hechtermans te Munster-Bilsen, dat
het ie lot, groot 41 aren, voor 145 frank werd toegeslagen;
het 2e lot, groot 18,9 aren, voor 85 frank;
het 3e lot, groot 22 aren, voor 75 frank;
het lot nr 223, groot 3,8o aren. voor i3 frank;
het lot nr 224, groot 9,2o aren, voor 28 frank.
De armste mensch kan dus ook eigenaar worden.
manswoningen,en de wet van ern Mei 1897 waardoor de registratie- en overschrijvingsrechten op de helft gebracht worden voor
aankoop van landelijk goed waarvan het kadastraal inkomen,
gevoegd bij het kadastraal inkomen van hetgeen de kooper of
zijn echtgenoot reeds mocht bezitten, geen 200 frank te boven
gaat.
Maar het is niet genoeg het aankoopen van kleine bezittingen te vergemakkelijken ; ze moeten nog in de familie van den
bezitter kunnen behouden blijven, daartoe dragen bij de wet van
Zon November 1896, een recht van vruchtgebruik toekennende
aan den overleden echtgenoot,de wet van i6A Mei igoo en de wet
van 15n Mei 19o5.
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De voorgaande veiling had plaats op 25n en 26n Februari 1874 : 2oo hectaren, i are en 53 centiaren heide werden voor den gezamenlijken prijs van 65.8o5 frank verkocht.
Hier ook weer geldt het perceelen van ten hoogste één
hectaar; een lot van i are 16 centiaren werd voor 6 frank
toegeslagen.
Omstreeks de jaren i85o werd er veel gerucht rondom de
kwestie van de koloniseering in de Kempen gemaakt. Wij
kennen in ons land geen schooner koloniseering dan die van
Genck. In den loop der 6o laatste jaren van de xlxe eeuw
werden omtrent i5oo hectaren heidegrond aan de inwoners van het dorp verkocht. Men schat op 15o tot 16o
het getal der familiën, die aldus eigenaars geworden zijn
van grond dien zij bewinnen; een honderdtal van die familién kunnen op hunnen grond werk en bestaan vinden,
zonder ook elders te moeten gaan werken.
Nu 70 jaar geleden stond Genck in den omtrek als eene
arme gemeente aangeschreven; dank zij grootelijks den verkoop van heide aan zijne bewoners, is zij een der rijkste
dorpen van de Limburgsche Kempen geworden.
Men heeft ons het voorbeeld gegeven van eenen der
beste landbouwers uit de gemeente, — hij is maar korte
gestorven, — een voorbeeld dat wel best bewijst hoe--lings
zeer de bewoners uit die handelwijze der gemeente voordeel hebben getrokken.
Hij was knecht toen hij, een dertigtal jaar voor zijnen
dood, in het huwelijk trad. Hij bezat geen rooden duit, en
moest zelfs 17 frank ontleenen om het allernoodigste aan
te koopen
Gedurende den dag werkte hij bij de groote landbouwers van de streek, 's morgens en 's avonds ontgon hij
zijne heide.
Hij stierf aan het hoofd van eene winning die hem
toebehoorde, met twee paarden (het maximum voor een
gewone hoeve in de streek) en een twintigtal stuks vee,
en werd aangezien als een der gegoede landbouwers van
de gemeente.
Tot nog toe was het de gemeente die deze veilingen
inrichtte; verleden jaar zijn de landbouwers van Genck zelf
tot den eigensten uitslag gekomen, dank zij hun overeen-
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kolnst,hun initiatief,en de tusschenkomst van de boerengilde
en van hun pastoor (i) : zij hebben een goed van 56 ha. gekocht, het behoorde onverdeeld aan drie personen die om
de wille van familiereden het wenschten te verkoopen.
De boerengilde, door bemiddeling van E. H. pastoor,
heeft zich met hen in betrekking gesteld, en eindelijk, voor
eene bepaalde som, de voorkeur van den aankoop bekomen.
Intusschentijd kwamen de bewoners van het gehucht, waar
het goed gelegen was, overeen om het in go loten te leggen,
Deze werden, in eene vergadering door de gilde ter plaatse
gehouden, aan de meestbiedenden voorwaardelijk toegewezen, met dit beding echter dat, zoo de geboden prijs voor de
go loten de som niet bedroeg door de verkoopers geeischt,
elke voorwaardelijke kooper zijn aanbod met het noodig
procent zou verhoogen; de aangebodene prijs zou verminderen, zoo het aangebodene het geeischte cijfer der verkoopers overtrof.
Met de eerste aanbesteding door de gildeleden onder
hen gehouden, kwam men boven den gestelden verkoopprijs; een globale verkoopakte werd voor notaris verleden:
de mandataris der verkoopers verkocht perceel i aan A voor
B frank, perceel 2 aan C mits D frank, en zoo voort.
De spaar- en leengilde (Raiffeisenkas) der gemeente
heeft, bij gelegenheid van dien aankoop, eene geldbeweging
gehad van omtrent 3o.000 frank : de aankoopers die spaar
hadden zijn het komen terugtrekken, om met gereede-geld
penningen te betalen, anderen hebben er hunnen koopprijs
gedeeltelijk ontleend.
Wij hielden er aan, dit feit aan te stippen, als een voorbeeld dat navolging verdient en dat daghelder het voordeel
bewijst door de boerengilden aan hunne leden bewezen :
stoffelijk voordeel vooruit en vooral, maar zedelijk voordeel
ook, uit hoofde van de eensgezindheid die ze bij hen stichten, om het welgelukken van dergelijke ondernemingen
mogelijk te maken.

(i) E. H. Theunissen, nu deken te Tongeren.
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Eene goede inrichting van het grondkrediet, gesteund
op de noodwendigheden vooral van den kleinen e I middelmatigen boer, zou grootelijks bijdragen tot de bevestiging
van den grondeigendom.
In dit opzicht hebben we tot nog toe maar weinig
vooruitgang gemaakt. Onze banken voor grondkrediet leenen veelal op gebouwden eigendom.
Reeds in í85o legde Frère-Orban, in de Kamer der
Volksvertegenwoordigers, een ontwerp van wet neêr over
de « Instelling van een grondkredietkas », een groote mutualiteit, half- officieel, van ontleeners. Het wetsontwerp in de
Kamer der Volksvertegenwoordigers aangenomen, werd in
1854 teruggetrokken, ten gevolge van den hevigen tegenstand, dien het in den Senaat ontmoette.
Verscheidene malen sedertdien werd de vraag opgeworpen, zonder verder dan tot ontwerpen te geraken, — tot,
op het einde van 19o3, de middenkredietkas van den Belgischen Boerenbond, hare standregelen veranderde, om
bewerkingen van landelijk grondkrediet, 't zij rechtstreeks,
't zij door bemiddeling der aangesloten spaar- en leengilden
(Raiffeisenkassen) te doen. De instelling is nog te jong om
er reeds een oordeel over te vellen, maar de ondervinding
heeft tot nogtoe bewezen dat die instelling wel degelijk
beantwoordt aan de noodwendigheden van den kleinen en

middelmatigen grondeigendom (i).
In 1896 legde M. de Smet de Naeyer, Minister van
geldwezen, op het Bureel der Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp neêr, dat voor doel had een
merkelijke vermindering van inschrijvingsrecht toe te staan,
voor betalingen, met inplaatstelling, van bestaande pand rechtelijke schuldvorderingen, wanneer de betaalde schuld
ineens terugeischbaar was, en de nieuwe ver--vordeing
plichting van den schuldenaar met jaarlijksche aflossingen
doodbaar, in een tijdspanne van hoogstens dertig jaar.
Wij kennen het juist bedrag niet van de pandrechtelijke
schuld die onzen landslijken eigendom belast.
In Igoe werd zij op 946 miljoen frank geschat, 't zij
(I) Zie ons artikel Het landelijk Grondkrediet to den B. Boerenbond, Dietsclae Warande en Belfort, Januari 19o4..
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ongeveer i/8e van de grondwaarde. De grootste hoop van
dien pandrechtelijken last valt onder toepassing van dit
wetsontwerp de Smet de Naeyer; de schuld moet in eens
terugbetaald worden op den vervaldag; de gewone pand rechtelijke schuldvorderaars weigeren doorgaans gedeeltelijke terugbetalingen te aanvaarden, voor welke laatste zij
niet altijd gereedelijk plaatsing vinden, en die hun dus
blootstellen aan een langzaam verteren van hun kapitaal.
De betaling dezer schulden, met inplaatstelling, door
instellingen van grondkrediet gedaan, zou grootelijks de
ontlasting van den landelijken eigendom vergemakkelijken.

Bij uitzondering van de bosschen en onbewonnen
gronden, worden meer dan 2/3 der landen door pachters
begaan.
Daar zijn staatshuishoudkundigen die beweren dat deze
toestand er een ideale is, dat de landbouwer beter doet
met zijn geld geen grond te koopen, maar het te gebruiken
om meer en beter op gehuurden grond voort te brengen.
Maar gewoonlijk is de landbouwer niet van zoo'n oordeel : heeft hij geld dan neemt hij de eerste gelegenheid te
baat om te koopen. Zeker bemint hij den grond; soms al
te veel; maar hij zoekt vooruit vooral de standvastigheid,
de verzekering dat niemand hem zal kunnen verplichten
zijn grond te verlaten. Een zekere standvastigheid is eene
voorwaarde van alle goede bebouwing; deze vergt de
inlijving in den grond van groote kapitalen, die maar traag
bonen dengene die ze verschoten heeft.
Een land waar de pacht overheerschend is, moet vooral
trachten aan de pachters de hoogst-mogelijke standvastigheid in hun winning te verzekeren.
Des aangaande hebben wij geenen vooruitgang gemaakt : een zeer groot aantal kleine en middenstandige landbouwers hebben geen geschreven pachtbrief ; in de meeste
landbouwstreken van 't land bestaat de mondelinge pacht
van jaar tot jaar, en gaat voort door stilzwijgende pachtvernieuwing; elk jaar, zonder het minste voorbericht, en zonder
Benige reden, mag de eigenaar zijnen pachter verplichten
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onmiddellijk den grond te verlaten; — in veel gewesten van
't land bestaan er zelfs geen plaatselijke gewoonten die de
rechten van den uittredenden pachter doen eerbiedigen.
De vooruitgang door onze landbouwers verwezenlijkt,
ondanks die onstandvastigheid en die onzekerheid te zullen
genieten van al de vruchten van hunnen arbeid en hun kapitalen, is er des te meer kenmerkend om.
Gelukkiglijk zijn de voorvaderlijke zeden daar, en de
goede verstandhouding tusschen pachters en eigenaars, om
ten deele te verbeteren wat er te kort is in onze wetgeving.

De groote landbouwers hebben betere tijden gekend :
vóór de landbouwcrisis wonnen ze meer geld en wonnen
ze 't gemakkelijker. Maar de economische en sociale toestand der middelmatige en kleine boeren, evenals die der
landbouwwerklieden, die ook wel soms een lapje gronds
voor eigen rekening bewerken, is grootelijks verbeterd in
de 2e helft der xixe eeuw, en die verbetering blijft voortduren.
Zeker heeft de landbouwer nog een hard leven, zijn
werk is door den band gezond maar lastig; dikwijls heeft
de werkman geen voldoende voeding of huisvesting, en kan
hij zich de kleine aangenaamheden in het leven niet ver
-schafen.
Maar vooral wat voeding en huisvesting aangaat, is er
merkelijke vooruitgang.
Geschreven documenten hierover zijn bijna niet voor
handen, maar om zich van dien vooruitgang te overtuigen
raadplege men een paar menschen van den ouden tijd.
Vooral voor de armste streken van het land, voor de
Kempen meer bepaaldelijk, is een groote vooruitgang aan
te stippen. We zullen in die streek onze feiten en voorbeelden halen.
Het werk gebeurt er hedendaags ongeveer in dezelfde
omstandigheden als 70 jaar geleden : de talrijke melkerijen
ontslaan van 't zorgen voor de melk, van de boterbereiding
op de hoeve en den verkoop der boter op de markt, maar de
stal is beter gevuld en beter verzorgd en eischt meer werk.
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Dit laatste is dus ongeveer hetzelfde gebleven, maar de
voeding van boer en werkman is beter en overvloediger. In
de jaren 185o à '7o begon men 's zomers nuchter te werken,
het ontbijt kwam maar na 2 of 3 uren werken. Dit ontbijt
bestond uit boekweitpap, een kooksel van boekweitbloem
en botermelk (I), waarna de arbeid tot den middag hernomen werd.
's Middags kwamen er op de tafel soep, sneden
korenbrood, aardappelen en van tijd tot tijd een stuk spek.
Tusschen 3 en 4 uur van den achternoen at men een
snede korenbrood met vet of plattekaas besmeerd.
's Avonds kreeg men aardappelen en botermelk.
Des Zondags 's morgens werd de boekweitpap soms
vervangen door boterhammen en koffie; ((en dan dachten
wij dat het kermis was, » zegde mij een oud werkman van
Rethy (Noord - Oosten van de Antwerpsche Kempen).
Des Winters at men maar drie keer daags : 's mor
middags en 's avonds.
-gends,'
Te Lille-St-Hubert (Noorden van Limburg) vertelde
mij een grijsaard het volgend historietje, dat bewijst hoe
onvoldoende men gevoed was :
De man was de zoon van een winkelier. Op zekeren
dag, — hij ging toen nog naar de dorpsschool, — stuurde
zijn moeder hem naar de pachteressen, die bij haar te winkel kwamen, om te melden dat de boter eenige centiemen
't pond was opgeslagen.
Die goede mare werd met zoo'n geestdrift onthaald dat
meer dan een pachteresse meende den jongen niet beter te
kunnen beloonen, dan met ... nen boterham.
Diezelfde ouderling vertelde me van de koorts, die, in
zijn jongen tijd,gedurig heerschte in die streek : « 't en was
maar Mijnheer Pastoor alleen, die nooit aangetast werd —
zegde hij — omdat die natuurlijk voldoende gevoed was, »
Thans eet men vijf maal daags in de Kempen : 's morgens, 's voormiddags, 's middags, 's namiddags en 's avonds.
Men eet meer brood, meer spek, meer haring; maar het
(i) Uit boekweipap bestond nog in andere streken het ontbijt: zoo in Opwyck. Zie Budgets éconoiniques des classes ouvrières en
Belgique door Ed. Ducpetiaux Brussel, Bayez 1855, bl. 32.
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tweede ontbijt en den namiddagboterham, worden nog
niet als regelmatige maaltijden aanzien.
De Kempenaar is een godsdienstig mensch, hij slaat
zijn kruis en bidt zijn « Vaderons» zoo vóór als na het
ontbijt, het noen- en avondmaal; — maar hij bidt niet voor
of na het tweede ontbijt en het namiddageten.
Nochtans zijn er nog in de Kempen veel kleine landbouwers en werklieden die niet voldoende gevoed zijn :
Senator Mgr. Keessens had wel die noodzakelijkheid van
betere voeding begrepen, toen hij, pastoor te Tessenderloo
zijnde, zijn kruistocht ondernam ten voordeele van het meer
algemeen verbruik van haring en boonen (I).
Ook nog in de huisvesting van den kleinen boer en
landbouwwerkman is veel verbetering gekomen.
In de Kempen waren er kelderhutten; de aarde tot op
twee, drie voet uitgediept, een kleine muur van gers- en heidevodden op den boord van dien put en daarover een strooien
dak. De schouw was in hout; vensters waren aan de hut
niet te zien, men liet een opening in den muur, en 's avonds
als men slapen ging sloot men dien ingang met gersvodden toe.
Die kelderhutten waren gewis uitzonderingen, maar in
in de Ie helft der xlxe eeuw werden er nog in de Kempen
bewoond.
Heden ten dage vindt men nog veel leemen hutten met
stroo bedekt, ongeplaveid, onverlicht en onverlucht. Allengerhand vervangt men ze met steenen gebouwen, nog dik
gedekt.
-wijlsmetro
Men gelieve nochtans op te merken dat die leemen
hutten veelal minder vochtig zijn dan de steenen gebouwen
en dat de strooien daken tevens de warmte 's winters en de
frischheid 's zomers behouden en in tijd van nood door den
bewoner zelf kunnen vermaakt worden.
In zekere landbouwstreken van ons land, wel meer
bepaald in 't Zuiden van de Limburgsche Kempen (2) is
(i) Hij kocht haringen en boonen in 't groot en verkocht die
in 't klein aan inkoopprijs. In één jaar bracht hij alzoo 25o.000
haringen aan den man!
12) Zie Note sur la necessité d'augmenter le nombre des habitations
dans l'arrondissement de Hasselt door ridder de Corswarem, Hasselt.
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er waar gebrek aan woningen; wel dikwijls komen jonge
huishoudens er niet toe geplaatst te geraken en zijn dan ook
verplicht bij de ouders van een der echtelingen in te wonen.
Daar zijn zelfs getrouwde menschen die bij hun wederzijdsche
ouders blijven en de kinderen onder malkander verdeelen.
Dit komt hierdoor, dat namelijk in die streken het
moeilijk is een werkmanhuis te verhuren voor meer dan
5o frank op 't jaar; 't spreekt vanzelf dat weinig eigenaars
geneigd zijn in die voorwaarde te bouwen.
Daar zijn ook eigenaars die oude woningen afbreken
zonder ze te herbouwen, om de landen, die er aan gehecht
waren in perceelen te kunnen verhuren en er aldus een
grootex inkomen uit te slaan.

Den vooruitgang dien we bij de kleine landbouwers
in zake voeding en huisvesting mogen vaststellen, hebben
de landbouwwerklieden met hen gemeens. Hoe spijtig
echter dat men meer en meer vaarwel zegt aan de gewoonte
de arbeiders op de hoeve te voeden.
Hoe langer hoe meer wordt het landbouwwerk in onderneming gedaan, door reizende « benden)) die, aangevoerd door een ploegbaas, van hoeve tot hoeve gaan. 't Is
gemakkelijker voor den pachter, die zooveel het werk niet
meer in 't oog moet houden; wat de werklieden aangaat,
die weten dat ze, met harder door te werken, hooger loon

verdienen kunnen.
De opeenvolgende landbouwoptellingen stippen een
merkelijke verhooging aan van het loon van de landbouwwerklieden (i) : de grootste verhooging geschiedde van
Ceysens 1903 en Enquête sur la nécessité d'auginenter le nombre des
habitations dans les communes rurales de l'arrondissement de Hasselt, uitgegeven door het beschermingscomiteit van werkmanswoningen
voor het arrondissement Hasselt in 19o4, Hasselt. Ceysens.
(I) In 1846 wonnen de mannen op hun eigen kost gemid. 1,18 fr.
1856 » » » » » » 1,36 »
1874 » » » » » » 2,o3 »
188o » » » » » » 2,0 4 n
1890 » » » » » 0 1,96 »
»
»
»
1895 »
»
»
1.98 »
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1856 tot 1874 (van 1,36 fr. tot 2,o3 fr.). Op dit tijdstip stond
de prijs van de landbouwvoortbrengsels op zijn hoogste.
Men vraagt zich somwijlen af hoe de landbouwwerkman, vooral in zekere streken waar de bonen heel laag
staan, er toe komt zijn familie op te brengen.
Zeker valt hem het leven dikwijls heel zwaar; maar
men vergete niet dat hij, naast zijn loon, ook nog bij
heeft : kostelooze hulp van den boer in-verdinstj
tijd van ziekte, botermelk en halve melk, die hem op de
hoeve kosteloos, of bijna, gegeven worden en die voor een
groot deel de voeding van zijn huisgezin uitmaken; vrouw
en kinderen bewerken een lapje gronds, ofwel staat hem de
boer eenige aren af om er aardappelen op te winnen; hij
heeft eene koe, eene geit of konijnen; op deze wijze verschaft
hij zich eenige bijkomende hulpmiddelen, waarop de werk
stad niet rekenen kan.
-manide
Ook uit de boerengilde en hare afdeelingen heeft de
werkman meer nut getrokken, dan men gemeenlijk wel
denkt.
Zeker moet hij geen deel nemen aan de aankoopen van
scheikundig mest, maar in het samenaankoopen van lijnmeel, katoenmeel, zemelen, enz. kan hij zijn deel hebben
zoo hij eene koe heeft, en werkelijk, hij doet mee.
In zekere streken van het land, en vooral in het arrondissement Leuven en in de Kempen, bestond vóór een
tiental jaren, en bestaat nog, de veepacht, veelal op woekerachtige wijze toegepast. De kleine boer of de landbouwwerkman bekomt van een ingezetene of zelfs van maatschappijen, met dat inzicht tot stand gekomen, ééne of twee
koeien in huur; daar wordt geen termijn bepaald en de
eigenaar behoudt het recht het beest te verkoopen als het
hem goeddunkt. Het verschil tusschen den koopprijs —
waaraan de eigenaar het beest gekocht heeft — en den verkoopprijs, wordt verdeeld tusschen den eigenaar en den
huurder die, somtijds voor de melk, eene wekelijksche of
maandelijksche vergoeding te betalen heeft. We hadden
dikwijls gelegenheid zulke pachtbrieven te doorlezen : alles
nageteld was het minste procent van interest 20 '/o, gewoon
0 /o, wij hebben zelfs een geval aange--lijkwas't*oà45

troffen van

102

0/o!

438

DE LANDBOUW EN DE LANDELIJKE BEVOLKING

De plaatselijke spaar- en leengilden (Raiffeisenkassen)
hebben de kleine boeren en de landbouwwerklieden in
de mogelijkheid gesteld dien woeker te ontgaan en zelf van
hun beesten eigenaars te worden : zij ontleenen bij de gilde,
voor 4 of 5 jaar, den aankoopprijs van 3oo à 400 frank, en
keeren de geleende som uit door maandelijksche of halfjaarlijksche terugbetalingen (i).
De beesten, waarvan zij aldus eigenaars geworden zijn,
verzekeren zij bij hunne plaatselijke veeverzekeringsmaatschappij. —
Hoe dikwijls ontvingen wij niet het bezoek van kleine
boeren of werklieden, met getuigschriften van hun burgemeester voorzien, die een aalmoes kwamen vragen om eene
vaars te koopen in de plaats van hun gestorven koe?
Op In Januari 19o5 bestonden er 930 onderlinge maatschappijen van veeverzekering in 't land : men betaalt er
I frank tot i, 5o frank oio der waarde van de verzekerde dieren
en, bij sterfte, ontvangt men de 2/3 of 3/4 van die waarde
terug.
't Zijn hoofdzakelijk de kleinen, die van die plaatselijke
verzekeringen deel uitmaken; wij hebben hier onder oogen
de statistieken der verzekering van Berthem. Berthem is een
gemeente uit den Leuvenschen omtrek, met ongeveer zaoo
inwoners; 26o stallen voldoen in het dorp aan de voorwaarden van aanneembaarheid in de plaatselijke onderlinge vee
-verzking.
Op 3i December 19o4 verzekerde deze 408 dieren, aan
zzo eigenaars behoorend. Al de eigenaars ééneg koe, van den
eerste tot den laatste, maakten deel uit van de maatschappij.

Indien we hier de werkmanskwestie te lande te behandelen hadden, zoo zouden we ook te spreken hebben
(I) Zie o. a. La Caisse d'Epargne et de Crédit de Berthem. Monograbhie d'une ban que rurale, système Raiffaisen (Leuven Istas, 19o5)

waarin wij de bewerkingen mededeelen door de maatschappij
gedaan sedert haar ontstaan (Novembre 1896). Er werden 134
leeningen toegestaan om de ontleeners toe te laten vaarzen,
koeien en ossen te koopen.
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over de werkomstandigheden, de altijd grooter wordende
moeite voor de landbouwers om werklieden te vinden, uit
oorzaak van den aantrek der stad, van de gemakkelijke betrekkingen, van de hoogere bonen door de nijverheid uitbetaald, van de meerdere vrijheid die het werk, buiten de
oogen der ouders, aan de jongelui verschaft en waarvan de
ouders de juiste vergelding niet kennen; — wij zouden
de bezwaren te onderzoeken hebben, die, ten minste in
zekere streken van het land ,de landbouwwerkman tegenkomt
om op zijn eigen te gaan boeren, — welke landbouwwerklieden en zonen van kleine landbouwers naar de Walenstreek of naar Frankrijk uitzetten, om daar te gaan werken, welke ginds de werktoestanden zijn, enz.
We meenep reeds duidelijk te hebben aangetoond dat,
indien er nog veel wegs is af te leggen, men desniettemin
met fierheid den gedanen vooruitgang mag aanstippen.

Zoo komen we aan het einde van dit vlug overzicht.
De landbouwvooruitgang is niet zoo treffend als de vooruitgang van onze nijverheid; toch is er feitelijk vooruitgang :
de vermindering van het braakland, de vermeerdering in de
voortbrenging van onze verschillende gewassen, het gebruik
van zekere machines, die het handwerk vervangen of die, al
sparen zij geen handwerk, de werking in betere voorwaarden doen, de aangroei van den veestapel, zoo in getal als
in individueele waarde, de verandering die zich voordeed
in onze melknijverheid, de ontginning der onbegane
gronden, de bebossching der min vruchtbare landen, de
groote verbetering van onze wegenis, dat alles legt luide
getuigenis af van den technischen vooruitgang van onzen
landbouw.
Dien vooruitgang danken we aan twee groote oorzaken,
die we reeds meermalen gelegenheid hadden aan te duiden,
maar die we hier niet breedvoerig bespreken kunnen : de
verspreiding der landbouwwetenschap en de samenwerking
onder hare veelvoudige gedaanten : bonden voor de verspreiding der landbouwkennissen, voor het gezamenlijk
aankoopen van grondstoffen voor het landbouwbedrijf,
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voor het gemeenschappelijk bewerken van de melk, voor
het verbeteren van de veerassen, voor de onderlinge veeverzekering, enz.
Niet altijd gaat de technische vooruitgang samen met
de verhooging van tevredenheid, van waar welzijn bij al
dezen die den vooruitgang bewerken. Hier,hebben de kleine
boeren en landbouwwerklieden er vooral nut uit getrokken.
We hadden in de laatste jaren gelegenheid een onderzoek te doen over den toestand der landelijke bevolking in
de Kempen, gedurende de xixe eeuw :
Meestal was daar een volledig gebrek aan geschreven
of gedrukte bronnen, en we moesten de getuigenissen en
indrukken bijeen zamelen van een groot aantal bedaagde
personen.
Menschen van jaren kunnen zich niet gemakkelijk aan
de nieuwe ekonomische toestanden gewennen; door den
band zeggen ze gaarne dat in hun jongen tijd alles beter
toeging; over 't algemeen zijn zij laudatores temporis acti.
In den loop van ons onderzoek in de Kempen hebben
we niemand aangetroffen die ons niet zeide : ((Thans leeft
men veel beter dan toen we jong waren. »
EM. VLIEBERGH.

Iffle3^ai^aTi^ 3^ia3^tJ^7^3^

J^it3^ 7^701^

PROFESSIE
Daar ligt de wereld met haar wee-lach thans
verschopt...
— Eens, wars van heur ijskoude kussen,
daar zij mij aanglom met heur klaterglans,
kwam ik, zoo schuldbevracht, Maria, tusschen
uw knechten luistren naar uw Hooglied. Toen,
in weifellicht van koorlamp, noodde een stemme
van paars-bebloeden Martlaar mij ten zoen,
alwaar 't zijn borst slechts maagden lust te kiemmen:
't was of mijn hart, op zoek naar havenrust,
met heimwee -zeilen langs bloedroode baren
wou koersen naar een ongekende kust....

Ontboeid is 't anker nu om af te varen.
Hoog wuift ten masttop van mijn liefdebark
het vlaggekruis 't Land van belofte tegen ;
door 's werelds zondvloed drijft mijn eenzame ark
— een wrak -- op schuimbesneeuwde waterwegen.
Als lotusbloem in blauwend hemelmeer,
lonkt, met heur lach mijn blanke vaartkleedije
omstreelend, reeds de Zeestar op mij neer...
— ((Maria, 'k voel langs mijne slapen glijen
met zegenend gebaar uw moederhand :
zóó wil ik weg naar 't bruiloftsmaal der mijnen,
waar 't Martellam om hunne lenden spant
een leliekleed, naar 't zoetste der festijnen.... »
FR. LUDOVICUS BLOMME,

Averbode.

0. S. N.
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JORDAENS EN DE**..**
JORDAENS- TENTOONSTELLING
84488888 TE ANTWERPEN
( Vervolg)

Het heeft velen verwonderd dat men den bij uitstek Calvinisten, Orangisten Jordaens uitkoos voor een der hoofdmomenten, het voornaamste nummer op het programma op
het Leest der apothese van 't jaar dertig — het 75 jarig bestaan van het van 't moederland onafhankelijk België — het
vreugdebetoon over de scheiding van Noord en Zuid!
Maar was het inderdaad zoo héel verkeerd gezien ? —
Jordaens en zijn werk vertegenwoordigden Antwerpens
aandeel in het feest. — Antwerpen is een der meest uitsluitend Vlaamsche steden en Jordaans is misschien wel den
meestFlaminganten van alle Vlaamsche kunstenaars geweest...
Dat wil zeggen: hij vertegenwoordigt een zeker soort van Vla
misschien nog meer van onzen dan van zijn eigen-minge,
tijd : goedrond, goedsmoeds, altijd tevreden en vlijtig en
vroolijk, met veel minder gecompliceerde karakters dan hun
stambroeders uit het Noorden, niet afkeurig van een vriendelijk gezichtje en een vroolijken dronk... uiterst gesteld op
mooie kleeren, —het niette nauw namen metwat Engelschen
« shocking » vinden en 't leven aanvaarden zooals 't is,
zonder zich te veel om hoogere aspiraties te bekreunen. —
Er leven echter ook thans nog andere Vlamingen, — zooals
de dichter-ziener Gezelle was — en de innige, peinzende
Quinten geweest is, — met deze heeft hij niets gemeen.
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Jordaens was vroolijk en bruyant, wellicht, nog meer dan
een protestant, waaronder men ook mystieken aantreft, een
levensblije, zinnelijke Heiden, innig gelukkig, dol op zijn
kunst, waarvoor hij leefde, en innig gezond... en waar hij
zich geheel geven kon, zooals hij was, waar hij zichzelf niet
mooier of verhevener hoefde voor te doen, dan in zijn aard
lag — waar hij dingen mocht schilderen die hij gaarne schilderde, is hij op zijn best en — en men moge met zijn onder
ingenomen zijn of niet, — daar blijft hij een groot-werpn
kunstenaar, een van de knapste teekenaars en verbazendste
koloristen, die ooit hebben geleefd.
Onder zijn studiekoppen, die hij zoo maar, na den inval
van het oogenblik, conterfijtte, vindt men al mee van zijn
beste werk ; ook zijn teekeningen, — waterverf en krijt, die
hem zelden besteld werden, zijn meest alle voortreffelijk.
Maar het zwakst blijft hij, zooals trouwens alle echte artisten,
als het bestelwerk werd — als hij 't op commando moest
doen.
Daarom en om zijn neiging tot 't materieele, is hij
't minst gelukkig in zijn godsdienstige stukken, die ik, om
cie orde van den kataloog te volgen, hier het eerst behandelen wil.
Hoewel de orthodox calviniste belijdenis ook wel degelijk, evenals de Katholieke, de mysterieuse geboorte van
Jezus, Zijn opstanding en Zijn wonderen leert, en de zoogenoemd moderne richting, die al 't bovenzinnelijke ontkent,
in Jordaens' dagen nog niet bestond, moet het hém toch maar
zwaar zijn gevallen om aan wonderen te gelooven ? Zijn
geest bleef aan de aarde hangen en boven de wolken verhief bij zich nooit. Hij zag niet de ongeziene dingen zooals
de geboren ketter Rembrandt ze wel heeft gezien !
Zijn Christus is meestal, of een eenigszins theatrale
figuur — licht opgeblazen, aanstellerig, zooals de Hollanders
zeggen, zooals op het Avondmaal in het Antwerpsch museum,
of een volksmenner (Christus die de kooplieden uit den temjel
jaagt, Parijs) of een neuswijs, pedant kind (de twaalfjarige
Jesus in den Tempel, Museum Mentz) en maar hoogst zelden
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een ernstig peinzend man, (ook daar nog geen God !) zooals
op de Kruisiging in het Teirnincks- gesticht, waar de donkere
oogen wegpeinzen in den nacht en 't magnifieke lichaam
,een der mooiste naaktstudies is, die ik ooit van Jordaens of
anderen gezien heb.
Hetzelfde geldt voor Jezus' Moeder... Ook haar maakte
hij te theatraal, — soms een beetje burgerjuffrouw-achtig.
Ze uit haar smart maar zelden waardig, -- innig zooals de
gothieke Madonnas nooit; of- en op haar best is ze een aardig,
een beetje koket vrouwtje, zooals ze daar, inderdaad verwonderlijk bevallig, — bijna verleidelijk neerzit op de Aanbidding der Koningen, St-Niklaaskerk te Dixmuiden, (Nr 7) zit. (z)
Die zwakheid in de weergave van het verhevene is zelfs
zoo sterk, dat op enkele, overigens mooie stukken, juist de
figuren van Jezus en zijn Moeder onder allerlei andere, uit
getypeerde koppen, 't minst zijn geslaagd.
-steknd

Toch waren er op deze tentoonstelling enkele mooie
doeken met religieuse onderwerpen, — de beste wel uit zijn
heel vroegen tijd, kort na zijn huwelijk, toen hij de brutale
slagschaduwen, het felle licht, het overweldigend, ik had
haast gezegd overdonderend koloriet gebruikte van zijn A talanle
en Meleager (Karl Madsen, Kopenhagen) (34), de Kruisiging,
uit het Teirninck's Gesticht en de Aanbidding der Herders
(Prins Lichnowsky, Kuchelna Silezie) (4).
't Laatste is, naar mijn smaak, een van zijn mooiste
stukken en tegelijk een der beste, die de tentoonstelling
had samengebracht.
Dit schilderij, naar men zegt, bijna geheel gelijk aan
dat uit het Nationaal Museum van Stockholm, dat ik nooit
heb gezien, is waarschijnlijk ongeveer denzelfden tijd geschilderd, i6í8, twee jaar nadat hij was getrouwd. (2)
Als opvatting is 't weer geheel aardsch, al zien we in de
(i) Het stuk dat hij van Rubens copieerde.
Het Stockholmsche is een van zijn weinig gedateerde
doeken en daarom belangrijk als studie voor zijn vroegste werk.
(2)
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wolken eenige cherubijnen-kopjes, die aardig versmelten met
de lichte lucht...'t Is niet de Koningin des Hemels van Mem
maar een aa.rdsche jonge-linck,GeradDvofButs,
moeder, die blij haar pas geboren kindje toont aan twee jonge
mannen en een oude, een jonge en een oude vrouw. Iedere
penseelslag is van de meester zelf — ik geloof dat hij zich
toen nog niet door leerlingen liet helpen.
Bijna in 't midden, een weinig naar rechts zit de Maagd,
het haar geheel verborgen onder een heel donker groene— op
eenigen afstand zwarte kap. — Over de half van de borst geschoven, witte doek, draagt ze een weerschijn zijden jakje.
Met de beide drachtig geschilderde handen, pakt ze haar
grootste schat.., haar kindje vast, dat warmpjes, in een wollen dekentje gemoffeld, met dichte oogjes en een allerliefst
toetmondje tegen haar aanligt.
Achter haar staat Jozef, die met zijn rechterhand omhoog gestrekt een balk — of kruis ? — vasthoudt. De kop,
zonbruin type, is magnifiek en met een mooie uitdrukking
van eenvoudig-waardige ontroering, ziet hij op de moeder
en 't kindje neer.
Vóor deze twee het magistraal geschilderde hoofd, mooier dan op het Stockholmsche stuk, van een héel jongen man
met zwarte haren— koolzwart, brutaal glanzend haar en een
rozig-blank gezicht; — klaarblijkelijk om de mooie kleur-contrasten zoo genomen. Aan de andere zij, links, tegen een helderblauwe lucht — (Jordaens hield van diep-blauwe luchten
of hij in Italië geweest was) — een oude vrouw, een jonge
boerin, met een prachtig geschilderde bruine stroohoed en
een jongen herder, met bruine haren, die met een soort van
eenvoudige extase naar 't slapende kindje ziet. Hij houdt
beide handen om zijn herderstaf en draagt een vlammend
rood gewaad, in die schitterende enkel kleur, waar Jordaens
in het begin zooveel van hield. Heel op den voorgrond wat
stroo en een mooie koperen melkkan.
't Stuk is, zooals ik zei, bijna net als 't Stokholmsche...
maar er is hier en daar een klein verschil en dit schijnt mij
mooier, — de houding van't kindje — een beetje meer in
profiel genomen, is ook gelukkiger dan op 't andere, waar
men te veel in 't neusje kijkt...
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Gelijk in rang is de reeds dikwijls genoemde Krui'sigintg
uit het Teirnincksgesticht, met wijzigingen gegraveerd, door
Schelte à Bolswert. Het werd waarschijnlijk tusschen 1625i63o geschilderd en vertoont al zijn beste kwaliteiten : een
mooie, niet al te boelige groepeering... een zeer mooi koloriet —de vuuroode mantel van Johannes is een prachtstuk...
Ook 't magnifiek geobserveerde lijf van den mageren, gespierden Christus, die aan een laag kruis, bijna midden in het
doek hangt, en waarvan het hoofd met de donkere haren
indrukwekkend zijn, is prachtig.... Voor "dit stuk zou 't
zelfde kunnen gelden wat P.Buschmann Jr van den Christus
aan het Kruis in het museum te Rennes heeft gezegd: « Er
gaat een vreemde, beangstigde invloed van uit, die bijna
aan een Ribera zou doen denken ».
Toch is er hier en daar wat boersch in het stuk —
Magdalena aan den voet van het kruis, in een prachtig donkerblauw over- en geel onderkleed is een boerin, met plompe,
hoewel uiterst verzorgd geschilderde voeten, die bij Johannes even plebeïsch zijn. De houding en 't blauwgroene
ovekleed van de Heilige Maagd zijn schoon, maar ze is te
jong en de uitdrukking van 't overigens wel passende gelaat,
heeft niet veel wijding, hoewel de behandeling te roemen
valt en vooral de lichtval op de omhoog geheven rechterkant
van 't gezicht zeer schoon is.
De achtergrond, met een zeer bewogen lucht, met bliksemflitsen, is nog al luidruchtig en hoewel er hier klaarblijkelijk een realistisch streven naar een trouwe weergave van
den tekst is, ontbreekt de majesteit van het bijbelsch verhaal. Ook de voorgrondis te vol, met boelig gegroeide
planten, paardenschedels en menschenkoppen.... een vroolijk lachend kindje aan den voet van het kruis, maakt een
eenigszins zonderlinge vertooning en valt uit den toon.
Over zijn overige religieuse werken, glijd ik, als 't minst
belangrijk deel van zijn oeuvre, maar even heen, — vooral
omdat ik mij voornam alleen de héel mooie doeken te
vermelden, aangezien ik die van den tweeden en derden rang,
absoluut niet apprecieeren kan. Een voor mij wel aantrek
stuk is de, eigenlijk meer als eenvoudige geschiedenis-kelij
opgevatte voorstelling van St -Ivo, Patroon der Advocaten (2g)
Antwerpsch Museum, waarschijnlijk omstreeks 1645, in een
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wanmen rijpen toon geschilderd of Jordaens bij de Italianen
in de leer was gegaan. Dan Susanna, van 1652, . met wat
de Kataloog zoo plezierig de Oude Boeven noemt, van Mr
Francois Chauveau te Parijs — een pendant, of liever een
herhaling van 't stuk in 't Brusselsch Museum. — Religieus
is de voorstelling bepaald niet en kuisch is deze Susanna alles
behalve.
Zooals Max Rooses zegt : « ... de overrompelde juffer
schijnt plezier in 't geval te vinden a en heeft zich zeker
niet op dezelfde wijze gewroken als in der tijd de Ge
Koning Candaulus deed (i)... De oude Boeven-malinv
koppen en 't rijke naakt van 't vleesch,zijn superb behandeld,
— een pauw op een zuil is een wonder van kleur. 't Stuk
zou als Schouwstuk in een deftig Vlaamsche eetkamer uitstekend op zijn plaats zijn.
Eveneens niet bepaald religieus zijn de twee voorstellingen van den Stater weergevonden in den Bek van den Visch
(Mat : 17-27). Het eerste van den heer Ringberg, te Nörkoping, het andere (veel kleiner) uit het Rijksmuseum, het
laatste geteekend : J. Jor. Fe. Beide ongeveer 162o -3o.
Van het tweede stuk is de groepeering 't best, de
menschen vallen niet zoo, uit de toch nog veel te kleine
boot, die eigenlijk de Veersckuit naar St-Anneken is, maar toch
trekt 't eerste stuk mij meer aan. Er straalt weer over dat
blijde jubelende licht, met de brutale val van de slagscha
dat hij in zijn jeugd altijd en later niet meer heeft-duwen,
gebruikt. Hier en daar zijn een omgekeerde voet (Jordaens
schilderde bij voorkeur de zolen van de voeten en bezat
daarin een bijzondere virtuositeit) een kop, een tors, prachtig
van behandeling. — Petrus met de andere discipelen achter
hem, is er vrijwel met de haren bijgehaald en heeft met de
rest van de voorstelling eigenlijk niets te maken. Hij valt
bijna van het lage steigertje, waarop hij zit met den visch
in de handen, in wiens bek hij naar de stater zoekt. Het
water van de Schelde is prachtig. Het Amsterdamsche stuk
is veel kleiner en kalmer van groepeering en kleur.

(i) Een stuk van Jordaens in het Museum te Stockholm van
ongeveer 1648.
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Heel eigenaardig is de leuke tijpeering van de oude
mannen, die verbaasd in de Heilige Schrift-rollen zitten na
te pluizen, wat het pedante jongetje in hun midden heeft
gezegd : Jezus bij de Schriftgeleerden in den Tempel Mentz-museum, get. : ja. Jor. Fec. 1663. 't Is een reusachtig doek,
429 bij 33o cm., dat oorspronkelijk voor het hoogaltaar der
St Walburgiskerk te Veurne was vervaardigd en daar zeker
veel beter dan in een museum past. 't Is superb van kleur,
maar de figuren van 't kind met zijn moeder, ook van Jozef
zijn, zooals ik zei, 't zwakke deel van het stuk.
Prachtige brokken schilderwerk komen er voor op 't,
laten we zeggen aan Rubens ontleende onderwerp, om't woord
« stelen » niet te gebruiken : De Aanbidding der Koningen uit
Dixmuiden (Nr 7) Curieus genoeg is dit een van de weinige
stukken die hij met zijn volle naam : J. Jordaens 1644, onderteekend heeft! Die prachtige dalmatiek van met goud
geborduurd wit satijn en hermelijn geboorde kraag van den
koning die voor de Maagd ligt geknield, is inderdaad verba
ook 't brons kleed van den Moorenkoning, die een-zend,
beetje suf, met open mond, naar 't kindje staart, is héel
mooi van kleur — de Maagd is een beeldig vrouwtje —
eigenlijk een meisje, die op een zijner (de niet al te uitbun
een allerliefst figuur zou hebben-dige)Drkonfst
gemaakt... voor Madonna is ze echter minder geschikt....
Waar zou hij dit elegante typetje, dat met de gratie van een
Parisienne neerzit, vandaan hebben gehaald ? — Zoover ik
me herinner komt 't op geen van zijn andere doeken
voor.
Verder vermeld ik nog terloops zijn 7ezuken en St Janneken in de entréezaal (Nr i i) ingezonden door Paul W ittouck
te Brussel. De Nood Gods, door den meester aan de Burgerlijke Godshuizen te Antwerpen gelegateerd, (17) terwijl ik
« eerbiedwaardige peintures» als De Martelie der Heilige Af ollonia uit de kerk der Augustijnen te Antwerpen (Nr 24) en de
Heilige Carolus Borromeus biddend voor de Pestlijders te Milaan
(Nr 28), maar stilzwijgend voorbij ga. Het is curieus dat
't eerste in 1628, het tweede in 1655 werd geschilderd en dat
ze beide even onmogelijk en toch aan elkaar gelijk zijn.
Evenwel komen er ook op dergelijke doeken altijd kranig geschilderde gedeelten voor, die bewijzen dat indien hij al geen
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dichter was, hij toch in ieder geval een perfect schilder
geweest is, die zijn ambacht wel verstond.

We komen tot dat deel van zijn werk, waar hij 't meest
van zijn eigen hart in gelegd heeft, zijn genrestukken of
« zedeverbeeldingen », zijn allegorische studiekoppen en
portretten.

Van de eerste weten we dat Jordaens twee onderwerpen
bij voorkeur heeft behandeld : den Sater en den Boer en het
Driekoningenfeest, met de variante van : Soo d'ouden zongen, soo
piepen de jongen. Hoe iemand zijn héele leven lang op twée
onderwerpen kon teeren en die altijd maar weer, in olieverf
en aquarel, in oneindige variaties herhalen kon, gaat een
beetje boven mijn begrip, — maar Jordaens deed het, en we
hebben er ons dus bij neer te leggen. — Vervelend wordt
het anders wel op den duur ! ... Toch wist hij ze op oneindige en vaak onderhoudende wijze te wijzigen. Men weet
dat hij, bij den Sater en den Boer, dan eens den Boer en dan
eens den Sater in de heete pap liet blazen... dan eens was
de Sater de slimste en dan de Boer. 't Mooiste van deze
stukken is het Münchener schilderij, waarop in zijn genre
niets valt af te dingen, waarop ook de dieren, de droomerige
koe met haar mooie, wijze oogen en de parmantige haan
magnifiek zijn.
Op de tentoonstelling waren er verscheidene, maar
geen enkel bijzonder mooi. Ze herinnerden, wat het onderwerp betreft, dan eens aan 't Münchener dan aan de beide
Casselsche stukken,maar geen van allen hoorden ze tot zijn
beste werk. Het meest interessante was 53, van den heer
Cels te Brussel, omdat het een der vroegste is, waar hij dit
onderwerp behandeld heeft. Het herinnert sterk aan 't Münchener stuk, maar in plaats van een koe staat er een melkmeid, met een koperen kan onder den arm achter den boer
en op den stoel staat de haan, die te Munchen ligt De Sater
is hier oud en de boer is jonger. Onder de tafel ligt een hond.
Anders was het met de Driekoningenfeesten; daarvan
waren er twee prachtige aanwezig. Nr 5i uit. het Brusselsch
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museum, en 52 van den Hertog van Devonshire-Chatsworth.
Het eerste is naar mijn smaak 't mooiste van de twee. —
't Gaat hier nog tamelijk bedaard toe.—'t Gezelschap raakt
alleen in een soort dolle vervoering omdat de koning drinkt:
de koning is nog niet de walgelijk vette, kwabachtige
drinkebroer van 't volgend stuk, maar een aardige, geestige
fijnproever, 't zelfde type, die Jordaens voor St. Ivo, Koning
Candaulus en zooveel anderen heeft gebruikt. Met epicuristisch welbehagen heft hij 't prachtige glas naar den mond en
men kan zien dat de hand van de vele glaasjes « Rinsen Wien »
een weinig beeft... Die hand is overigens een wonder van
behandeling. Op zijn hoofd een kroon. De rest van 't gezelschap is minder aantrekkelijk, maar schildering van Gerdth
en stoffen is subliem. Op den voorgrond een goed getypeerde
man, die met een mand met kruiken valt en den toeschouwer
piteus aankijkt. 't Stuk is ongedateerd, maar waarschijnlijk
tusschen 40 en 5o geschilderd. In 't ondergedeelte van een
spiegel ?

In een vrij gelach
1st goed gast sijn.
De achtergrond wordt gevormd door een mooie, olijfgroene
wandteekening.
Op 52 (Hertog van Devonshire, Chatsworth) ongeveer
dezelfde tijd, begint de voorstelling 't walgelijke te naderen.
Twee personen, een groote en een kleine, in de linker en
rechterhoek laten zich zéér onfatsoen-lijk uit, de groote zoo
erg, dat zelfs de aardige, gevlektehond hem met verbazing
aankijkt. De koning is een vette jeneverzak geworden —
« een zuiper en een vraat, die echter op den duur nog
niet arm schijnt te zijn, » want hij draagt een gouden, van
edelsteenen glinsterende kroon. Men houdt zijn hart vast
voor 't heerlijke glas, dat hij met rijnwijn gevult omhoog
heft. — Zilver en glaswerk zijn trouwens weer 't mooist op
't heele doek, want dergelijke drinkgelagen waren voor Jordaens geloof ik maar een pretekst — ten eerste voor zijne
neiging tot zedepreken, evenals alle protestanten deed hij
dat graag, ten tweede voor 't uitstallen van prachtig vaat
werk, vooral zilver en glas.
Hierin is hij nooit overtroffen en maar zelden geëvenaard.
— Men noemt de maaltijden de slemppartijen van Jordaens,
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maar er wordt eigenlijk bitter weinig op geslempt 1... de
figuren (van vrouwen en kinderen vooral) zijn zoo vet als
dassen, maar van 't vele eten is 't waarlijk niet !... Een
paar wafelen, een broodje, wat druiven, en ja, de schitterende gouden wijn...
Daaruit bestaat 't geslemp, dat hij overigens`ter afschrikking en niet ter navolging behandelde. Op 't stuk uit Engeland is er een moager kieksken bij gekomen. -- Wafelen vinden
we bijna op ieder stuk, — die schilderde hij zeker graag om
die aardige gouden ruitjes, bij den glans van zilver en tin.
Er bestaan nog vele andere behandelingen van 't zelfde
onderwerp, maar deze twee, met het beroemde Weener stuk
en het Münchener, zijn geloof ik wel de mooiste, behalve
natuurlijk de schat uit 't Antwerpsch museum, 't welk een
wijziging van dit behandelt : Nr 5o Soo d'oude songen, soo
Pepen de jonge, gegraveerd door Schelte à Bolswert, Frans
Lauwers en anderen.
Hiermee bereikt hij zijn apotheose, het glanspunt van
zijn besten tijd, tusschen zijn 45ste en zijn 5osu jaar. Hij was
er ook zeker zelf trots op, dat hij 't zoo zorgvuldig heeft
gedateerd : J. Jord. fecit 1638.
Hoewel die voor mij bijna nog aantrekkelijker zijn,
heeft hij hier geheel met de brutaal -rake lichten en schaduwen gebroken ... een teergrijze zilverglans ligt over 't heele
doek en heeft den overweldigenden gouden stroom vervangen. 't Is eigenlijk onnoodig het stuk te beschrijven —
iedereen in Zuid -Nederland kent het. Aan een kleine, lage
tafel zit het gezelschap : vader, moeder, grootmoeder, grootvader, twee kinderen en de hond.
Hond, poes, haan en papegaai moeten er op de Jordaens stukken altijd bij zijn en hij gaf ze meesterlijk weer.
Zelfs op zijn tweede- of derde-rangsdoeken heeft hij zijn
beste schildering altijd voor 't lievelingsbeest bewaard. Gewoonlijk zijn zijn honden een beetje Canis vulgaris, (daar
evenmin als onder de menschen, bewoog hij zich in een
aristocratisch milieu) maar ze zijn prachtig geobserveerd en
op dit stuk vooral is 't een mooie hazewind, die zijn snoet op
de tafel legt en bescheiden aan een kweepeer snuffelt. De
jonge vrouw, de hoofdpersoon van 't gezelschap, houden
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velen voor de vrouw van den meerter zelf, wat, het jaartal
in aanmerking genomen, onmogelijk is, want Catharina
van Noort was van 1589', en deze kan niet ouder zijn dan
hoogstens 26 jaar.
Catharina was bovendien zoo opvallend mooi niet, en
deze heeft een allerliefst gezicht — een Rubenstype, maar
fijner — aristocratischer bijna dan Rubens ze vaak schilderde. Met hoeveel liefde is dat teere, donzige vleesch behandeld — De tinten zijn als paarlmoer. — Voor de schaduwen zijn niet meer de helroode refieksen genomen,die we
op zijn vroegere stukken zien, maar ze smelten meer met de
lichte partijen ineen; de mooie, lachend-blijde oogen zijn
zacht groen als een zomerzee. Op 't fijne, vlokkig-blonde,
niet dikke haar, draagt ze koket een toque van donkerblauw
fluweel, met witten veder. — Het dubbelsnoer van blanke
parelen lost maar even af tegen een blankeren hals. — Om
de nette lage schouders een jakje van geel satijn en een fijn
wit lijfje dat even is weggeschoven van den zedig bedekten
hals. De beide handen, waarmee ze haar fiuitblazend jongetje vasthoudt, zijn prachtig geschilderd — maar 't kindje,
overigens goed behandeld — is met zijn vooruitstekend voorhoofdje een beetje vervelend typetje — We vinden 't ook op
andere van zijn stukken weer. De andere, oudere jongen, die
aan grootvaders knieën voor de tafel staat, en op een schalmeitje blaast, is ook niet aantrekkelijk — het rechterhandje
is een beetje plomp van behandeling. Des te kostelijker zijn
de typen van grootvader en grootmoeder, die tegenover
elkander zitten, grootvader in een leun- en grootmoeder in
een badstoel.... Beide alleraardigste oude menschen— vooral de vrouw, die met een leuk gebaar haar knijpbril recht schuift op den puntigen neus.... Koppen, handen, kleeren,
alles is even mooi, krachtig en raak geteekend, krachtig en
raak in de verf gezet. Minder bevalt me de staande figuur van
den doedelzak blazenden man, met de roodbruine muts en
het licht blauwe buis op den achtergrond, waarin men een
portret van Jordaens zelf wil zien. De fonds is effen, in don-

kerbruinen toon.
Onder een vergulde lijst
Soo d'Oude zongen
Soo jie^en de jongen.
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Op de tafel een tinnen schenkkan, een prachtig glas —
de bewuste kweeperen en een broodje met wat druiven.
't Gezelschap is heel ingetogen hier, — heel fatsoenlijk.
Ze doen allemaal meê aan het concert, behalve de jonge
vrouw die 't vriendelijk lachend aanhoort.
Verder meen ik onder de stukken van deze categorie
nog de schets van De Zegejbraal van Frederik Hendrik (47) die
te Brussel en Warschau zijn beter, De drie Muzikanten (61),
waarvan men zegt dat de middelste Jordaens is, de Vrouw
met de Kersen (66) van graaf Darnley Cobham Hall Gravesend
(de repetitie van dit stuk van den heer de Witte te Antwerpen
is veel zwakker) en de mooie Oude Vrouw met de Kandelaar —
een magnifiek stuk, geheel als portret behandeld, dat echter
ook wel van een andere hand — van Rubens ? — kon zijn.
Ze draagt een rood kleed, rood kapje — het aardige oude
gezicht wordt door een kaars, die ze in de hand houdt, ver
Een ander aardig stuk is de Fruitverkoobster (25 -30)-licht—
uit het museum te Glasgow, (65) de kleuren zijn bijzonder
frisch en frisch zijn ook de fruit-seller met haar aardige gezicht en haar vruchten.., het minnekoozend paartje, tegen
een zonderlinge marmeren renaissance-poort is vrij zwak.
We komen nu tot zijn allegorische voorstellingen.
Nr 34 Meleager en Atalante van Karl Madsen te Kopen
schijnt me uit denzelfden tijd, ongeveer 162o, toen hij-hagen
zijne mooie Aanbidding der Herders schilderde. — 't Is even
overweldigend van kleur en in 't begin der tentoonstelling,
toen 't op een standaard, vlak tegenover de deur stond,
maakte 't op grooten afstand 't effekt of de figuren los stonden
en uit de lijst traden; — later werd 't minder gunstig geplaatst.
De allerhuiselijkste Atalante, weer na een mosselen
genomen, zou een zonderling effekt maken, als-meidntyp
ze niet zoo magnifiek geschilderd was. De leelijke hals, met
grove, diepe putten bij de sleutelbeenderen — de plompe
werkhanden zijn echter zoo raak, — ze torst den kolossalen
kop van 't everzwijn, waar ze mee komt aansjouwen zoo
natuurlijk, — het bruin van de huid van het beest komt zoo
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prachtig uit tegen het magnifiek rood van de draperie — dat
ik dit stuk tot de beste van zijn vroegere reken. Op den rug
draagt ze een koker met veelkleurige pijlen — in 't haar een
wit bloempje en een zonderling kapseltje van roode lintjes.
De mannenfiguren zijn nog mooier van behandeling, vooral
de ongeveer veertigjarige man in 't rood, van wien men niet
anders ziet dan de uitgestrekte rechterarm en den prachtigen,
bruinen kop, met korten baard en licht hiaat in de haren —
die de rechterhand met afwijzend uitstrekt. Vóor hem 't even
voortreffelijk behandelde hoofd van een grijzen, die met
zijn rechterhand '.t oor van 't zwijn vastpakt. Tegen den
achtergrond een ander met rijk rosblond haar en zwaren
baard, die zijn arm op Atalante's schouder legt.
Deze drie koppen staan, dicht opeen gepakt, links.
Rechts een jonge man, eenigszins gelijk aan den jongen
op het Stockholmsche Aanbidding, die met een boos, en een
beetje dom gezicht en half open mond naar de drie anderen
kijkt; 't mooie bovenlijf, waarvan het vleesch een prachtig
kontrast met het omgeslagen witte hemd vormt, is bloot....
Hij trekt zijn hertsvanger met gouden arendskop.... Achter
duistere boomen tegen een lichtgrijze fonds...-grondei
Twee honden heffen de koppen naar den ever op.
Waar we dit stuk met de Aanbidding vergeleken, kan
het volgende gerust met Soo d'Ouden songen op éen lijn worden geplaatst. Ik bedoel de Vruchtbaarheid of Abendantia uit
het Brusselsch Museum, die ook overal is bekend (1625).
In het centrum van het doek een groep van vier vrouwen, waarvan de middelste een type vertoont dat hij dikwijls
heeft behandeld. 't Is een schoone, sappig-blonde vrouw,
week en mollig, wie de vruchtbaarheid uit alle poriën
straalt en waarvan het blanke vleesch een mooi, maar een
beetje gewaagd contrast met den rooden mantel vormt.
In den arm houdt ze een hoop prachtig geschilderde roode
druiven, die zooals men zegt, van Snijders zijn. Achter haar
staat een boerin, die de mooi verlichte hand naar een tros
lichtgroene druiven uitstrekt, welke haar door een jongetje
wordt toegereikt, dat geheel naakt en magnifiek gemodelleerd is, bijna even volmaakt als een Pompejaansch beeldje.
Hij it op den schouder van een ouden Sater, die het gelief-
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koosde en vaak behandelde type van den voorsten Evangelist in 't Louvre vertoont. Tusschen hem en de mollige
vrouw, de mooie Moorenkop, die we op veel van zijn stuk
Tolpenning, vinden. — De volgende-ken,o.apdgrt
twee aantrekkelijkste figuren van het stuk, de prachtige
naaktgestalten van de twee jonge vrouwen, waarvan de eene
haar mooie rug naar den toeschouwer keert — de andere
neerligt, steunend op haar linker arm, met een rooden druiventros in de hand. Deze twee zijn inderdaad de oude Grieken
waardig. Wat een verbazende kennis van 't menschenskelet
— wat een virtuositeit in de vleeschbehandeling! — Let
vooral op den tors der staande vrouw en op 't profiel en op 't
omgekeerde voetje van de andere! — Zooals niet altijd heeft
hij ook mooie modellen gebruikt, wat aan den aangenamen
indruk van het geheel niet schaadt. De lijn van de heup
der staande figuur, uitloopend in het fijne, slanke been, is
allerliefst.
Men heeft gezegd dat er in dat stuk eenheid ontbrak,
dat het concentratie miste en niet aan zekere academische
voorschriften, zekere eischen van symmetrie — ik weet niet
welke — voldeed. Jordaens bekreunde zich om geene academische voorschriften of eischen van symmetrie ... hij zette
zijn figuren neer, zooals 't hém beviel en ze zijn recht naar
de natuur geobserveerd en weergegeven. — Achter de lig
figuur staat een jongetje, een modelletje van een-gend
aardig, gezond kind, dat met een tongetje van krachtinspanning uit den mond aan wat groene biezen trekt, die
voor den sater groeien. Links de figuren van twee andere
saters, die gezamenlijk een vracht pompelmoezen, kolen,
artisjokken, kalebassen, appelen en druiven torsen, waar
de eene, die op zijn hurken zit, bijna onder bezwijkt. De
vruchten, evenals de vorige van Snijders, zooals men zegt,
zijn prachtig. De achtergrond wordt gevormd door een intens blauwe lucht. In de verte een heel klein landschapjemet
een paar koeien — het laatste geloof ik niet van Jordaens.

De overige mytologische voorstellingen verdienen eigen
nauwelijks vermelding : Nr 41 Neptunus en Am j5lhitritc-genlijk
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van den hertog van Aremberg (164o-5o,een razend gemeene
voorstelling),trekt aan door de mooie, sappige kleur, de toon
van den op zijn rug vallenden meerman en de mooie zeehondenkop op den voorgrond. Ook 't water is goed. Nr 32,
Circe en Ulysses (Heinrich Tack, Crefeld) eenigzins herinnerend aan de Stater in den bek van den visch, maar nog al
sommair van behandeling. Nr 38, Mercurius zich gereed makend
om Argus te onthoofden, ingezonden door Mevrouw Chs Wauters te Antwerpen, en 39, Mercurius, Argus doodend,van Georges Hulin te Gent, dat belangrijk is om de uitgebreide
landschappen.

Onder de portretten voelde ik me 't meest aangetrokken
tot dat van Zurjbel en zijn Vrouw. (1640-45), ingezonden door
Hertog van Devonshire-Chatsworth (75). Een van de allermooiste op de tentoonstelling, hoewel als alle, die in Enge
niet onder glas bewaard worden, verschrikkelijk vuil.-land
Als het gereinigd werd, zouden de kleuren schitterend zijn.
't Sujet is, voor een deel ten minste, weinig aantrekkelijk en
toch is de voorstelling mooi. In een, met rood trijp bekleede
armstoel zit een ontzettend dikke vrouw, in een gewaad van
zwart satijn met een prachtig behandelde kanten kraag en
lubben. « de oogen puilen uit haar hoofd van vet, » maar ze
heeft als veel dikke menschen, een prettig, goedig gezicht.
De behandeling van het vleesch en de stoffen is prachtig.
Naast haar staat haar man, die wat jonger lijkt, eveneens in
zwart satijn ? (door de vuile korst kan men de stoffen nauwe
onderscheiden.) De geplooid neervallende kraag is su--lijks
perb, ook de breede roode sjerp, met goudkant afgezet, aan
een gouden bandelier om zijn schouders een degen met
breeden greep. Deze figuur is elegant. De linkerhand steunt
mooi los in de zijde, de rechter houdt een stok met boden
knop en ijzeren punt. Achtergrond een rood gordijn — in
navolging van Van Dyck ? — en een renaissancewand ; door
een open nis ziet men langs wingerdbláren een blauwe lucht.
Op een stang, een van Jordaens geliefde papegaaien. Naast
den man een hondje dat lacht.
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In veel beterstaatzijn de prachtige portretten van d'Eersamen discreten Sr 7ohan Wierts, Coojbman totte Ant, met zijn vrouw,
.

ongeveer uit denzelfden tijd als 't vorige en waarschijnlijk
de vader en moeder van den schoonzoon van Jordaens, uit
het Keulsche museum. De stukken zijn als pendanten behandeld. Als schildering zijn ze mooi, hoewel ze de. zielen
missen... Ze hadden misschien ook niet-anlysevVDck
zoo héel veel ziel, — die behabige, erentfeste deftige Antwerpsche burger, 't model van een man, die voortreffelijk op zijn
zaken heeft gepast en zijn schaapjes op 't droge heeft....
Beiden, man en vrouw, gezeten in deftige bruinleeren armstoelen, gekleed in deftig zwart fluweel, met, als achtergrond
een deftig vertrek met een, door caryatiden gedragen schouw
en een kijkje op een teere, blauwe lucht.... De stoffen — de
parelen en de handen van de vrouw zijn prachtig, beide
missen echter de distinctie, die Van Dyck ook aan zijn meest
burgerlijke modellen wist te geven. Het schoone Mansportret
(76) uit Budapest, is geloof ik niet van Jordaens. Het bezit
veel kwaliteiten van de groote Hollanders. Groote soberheid
en waarheid in de verdeeling van 't licht en de keuze der
kleuren. De kop is bijna geheel en face genomen en van den
stoel, waarin de man gezeten is, ontwaart men alleen de
mgoi-roode rugbekleeding en bovenaan de twee gebeeld
leeuwenkoppen. 't Is geen aangenaam gezicht —-houwde
wantrouwig — achterdochtig, ziet het terzijde uit, met
eenigszins uitpuilende, lichtbruine oogen. Zijn, in 't midden gescheiden, lange, grijze haren, hangen neer op een
platte, wit linnen kraag, effen witte manchetten om de prachtig bewerkte hand, (alleen de linker is zichtbaar) 't fluweel
warns, met kleine zwarte knoopjes is een meesterstuk. Bij
ieder anderen, minder begaafden zou 't een dofzwarte vlek
zijn geworden. Met den achtergrond van donker leverbruin
is hier een prachtig geheel van deftigen eenvoud verkregen...
Ik weet niet waarom het gezicht mij aan Olivier Cromwell
doet denken.

Veel zijner mooie studies waren eigenlijk ook portretten

et des meilleurs ! Onder veel ander prachtig werk wil ik enkel
3z

458

JORDAENS EN DE JORDAENS- TENTOONSTELLING

noemen een paar apostelkoppen en 't aardige kinderhoofdje
(85) dat ik van den winter al in de Brakke Grond te Amsterdam had gezien : een meisje dat in een granaatappel bijt,
tegen een mooi geelgrijzen grond, in het bezit van den heer
Mensing te Amsterdam is. Ook de prachtige dubbelkoppen
uit het Gentsche museum behoorend tot de beste dingen,
die hij ooit heeft gemaakt en biezonder belangrijk voor de
studie van zijn manier van werken in dien tijd, en 82, een
Studiekop uit het museum te Amiens, een oude man met
grijs haar en baard, waarvan kop en hand meesterlijk behandeld zijn.

De teekeningen en etsen van den meester zelf en de
gravuren van Vorsterman, de Jode, Schelte à Bolswert,
en anderen waren zoo mooi dat ze een afzonnerlijke bespreking zouden vragen. Ik noem nu enkel terloops : Paulus en Barnabas, een aquarel in het bezit van den heer Max
Rooses, de Aanbidding der Koningen, uit het Plantijn-museum, een deel var. de Dresdener schilderij Diogenes ob de
Markt, van den heer Leroy te Brussel en De Koning drinkt
van den heer Phurneysen te Munchen, 't model voor de
gravure van Paul Pontius. En de teekeningen verzamemeling van den heer Delacre te Gent.
En nu zij 't mij vergund om mijn stuk, met enkele
zinnen, die ik aan het belangrijk werk van den heer Max
Rooses : De Oude Hollandsche en Vlaamsche Meesters in den
Louvre en de National Gallery, ontleend heb, te besluiten:
« Hij putte uit het leven, meer dan uit de school... hij
is een burger, een Vlaamsch burger, als schilder... maar
tevens is hij een dichter — de burgerlijke Jordaens, een verdichter zelfs en niet bij toeval, maar opzettelijk en in hooge
mate vervult hij die eerste voorwaarde van het kunstenaar
zijn.... Boven alles stond voor hem de aantrekkelijkheid
van kleur en licht.... Hij legt er zich op toe ons te laten
zien, hoe in een heldere kamer de klaarte van den dag in
blanken glans weerkaatst wordt door de satijnen huid eener
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jonge vrouw — in den zonneschijn en in de gemengde klaarheid van dagen lamp... Nu eens legt hij het in forsche plekken
op blanke gewaden en huiden — dan glijdt het zacht en
warm over een wang of een doek, of schampt af op een
schouder of een tafelbleed — of blijft hangen in een draperie — of schuift over den vloer. Altijd beweeglijk-veranderlijk....
» Hij was zichzelf en staat alleen in zijn trant — hij is
zonder voorgangers en heeft ook geen navolgers gehad.
Monumentaal als die van 't monarchaal en katholiek Zuiden
is zijn kunst, maar ook waarhéidlievend en volksgezind als
die van het republikeinsche Noorden; verwant met die van
Rubens, maar door menigen trek van gelijken aard als die
van Frans Hals. ,>
A. W. SANDERS VAN Loo.

^
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DE OOSTENRIJK - HONGAARSCHE KWESTIE

Koning of keizer te zijn is zeker op onze dagen geen lachspel
meer; maar de Oostenrijksche volkeren-verzameling te regeeren,
dat i$ vooral geen plezierige taak. Wie zal beweren dat er
ooit een monark was die meer het noodlot te overwinnen,
meer ontgoochelingen te doorstaan had, dan de oude keizer
Frans Jozef? De Oostenrijksche monarchie stond op den rand
van den afgrond, wanneer de huidige keizer op achttienjarigen
ouderdom de regeering opnam; in alle gewesten sloegen de
vlammen van nationale en sociale omwenteling, naar omhoog;
nergens heviger nochtans dan in de Hongaarsche rijkshelft,
waar de geniale Kossuth de ziel was van den opstand. Slechts
met uiterste moeite en met de hulp van Rusland kon keizer
Frans Jozef zijn St. Stephanuskroon vastzetten. — 'Heden, na
57-j arige regeering, in hoogen ouderdom, staat dezelfde keizer
voor denzelfden toestand als in 't jaar 1848. Zal de Oostenrijk
monarchie met den grijzen, veelbeproefden Frans-Hongarsche
Jozef ten grave gedragen worden? Zal het oude Habsburger ge
wiens rijk de zonne eens niet onderging, zal dit laatste-slachtin
katholieke keizerhuis nu het keizerdiadeem verliezen ? — En wat
dan ?
Gewichtige vragen, wier oplossing de gansche wereld met
spanning te gemoet ziet! — Ja, het was een gevaarvol erf toen
ten jare 1526 Boheme en Hongarië aan het Habsburgisch huis
ten deele vielen; In stede zijn hoofdmacht te midden van het
rijk te kunnen plaatsen, werd het keizerhuis zoo tot dezes grens
gedrongen. De nieuwe broeders voelden zich ook niet gelukkig
onder de Duitsche heerschappij. De strijd en de moeielijkheden
zijn zoo oud als de vereeniging zelve. Zulk een toevallig
samengaan van drie natiën, die in alle opzichten — door
taal, door karakter, door geschiedenis en door zeden — van
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elkander gescheiden waren, kon niet van duur zijn. Wel werd
de Hóngaarsche opstand ten jare 1848 afgeslagen ; daardoor
nochtans werd de tegenstand van den volksstalh niet gebroken,
maar veeleer verscherpt. Van den beginne af kon er slechts
spraak zijn van de verdaging der eindoplossing. Heden richt het
magvaarsche volk zich weder op. om met onstuimige kracht
zijne oude nationale rechten terug te eischen. Zal het er ditmaal
in slagen? — En zoo ja, zullen de wapens eens te meer beslissen
moeten, of zal, naar het Zweedsch-Noorweegschè voorbeeld,
effene unie in vrede worden gesticht, unie die in dezen vorm
wellicht beter nooit tot stand gekomen ware ?
'Vragen wij niet langer welke redenen — en daar zijn er! —
voor het behoud der vereeniging kunnen pleiten. Houden
wij ons bij 't feit dat de leidende partij van Hongarië de scheiding
wil, en zoeken wij haar toevallige gevolgen na te ga tn.
Dat de scheiding, en wel een volledige, vroeg of laat
komen zal, kan nauwelijks ernstig worden betwijfeld. Zij kan
wel door een minnelijke schikking verschoven, doch niet weg
worden.
-genom
Oostenrijk tracht natuurlijk uit al zijn krachten deze schei
te voorkomen, want met het verlies van Hongarië is de-ding
grootmacht van het overblijvend Oostenrijk ten einde. Meer nog :
de scheiding van Hongarië zal bovendien de ontbinding der
Oostenrijksche volkeren-agglomeratie als onmiddellijk gevolg
hebben. De Bohemers (Tcheken trachten sinds lang naar nationále zelfstandigheid en worden hierin door de Hongaren krachtig geholpen. Hunne scheiding kan dan ook na die van Hongarie moeielijk verhinderd worden. Dan evenwel heeft het
overblijvende Duitsche deel van Oostenrijk ook de macht niet
meer, de andere nog blijvende nationaliteiten (Italianen, Slovaken, Ruthenen, Turken, e. a.' nog langer bij malkander te
houden. Alle zullen zij zich hij het gros hunner nationaliteit
aansluiten. — Hongarië zal hierbij op de eerste plaats de kosten
dekken, want het zal dan op ekonomisch terrein afgezonderd
wezën, en, op politiek gebied, zal 't het reuzengewicht der
panslavische drukking te dragen hebben. Immers al zijn grensburen (Duitschland uitgenomen) zijn van Slaafschen oorsprong.
Dat zou zijn chauvinistisch bloed geweldig kunnen koelen.
Overigens is de beteekenis dezer groote vraag niet in Hongarië gelegen, maar in 't feit van de ontbinding van den grooten
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staat in Duitsch. en Slavendom. De politieke grens van heden
tusschen beide volker-familiën zal in de toekomst tot rassengrens verscherpen.
De Slaafsch-Oostenrijksche provincies (Boheme, Polen,
Galicië, met de Ruthenen, Slovaken, Kroaten, mogen hun
zelfstandigheid veroveren, of wel zich tot een bond samensluiten,
altijd zal de levensvoorwaarde dezer kleinstaten wezen,te leunen
op het machtige Rusland, den sterken broederstaat. «Vaderkens»
stemme zal voorzeker den hoogen toon voeren.
Natuurlijk zullen ook de Duitsche provincies Boven- en
Neder-Oosterrijk, Stiermarken, Salzburg, Tirol, Voralrberg
naar een nieuwe voogdij moeten uitzien. Door hun aansluiting
bij Duitschland zullen zij eenvoudig een gebod van zelfstandigheid opvolgen.
Het Duitsch-Oostenrijksche koninkrijk zal dan na Pruisen
de sterkste faktor in den Duitschen Statenbond uitmaken.
Het hoofdgewicht der Oostenrijk-Hongaarsche kwestie ligt
in de groote eindscheiding, in de uitkomst van den wedijver tusschen Duitsch- en Slavendom. Opnieuw zullen beide rassen
scherp en bewust tegenover elkander staan, voor de tweede maal
zal de leus klinken: Germanen- of Slavendon. Vóór meer dan duizend jaar heeft het lot tegen het Slavendom beslist. Het zwaard
van Karel den Groote heeft in heftigen strijd het Slaafsch wereld
zijn ontstaan verwoest, en West-Europa van de toenmalige-rijkn
wilde horden gered. De val van Oostenrijk zal beide duizend
kampers opnieuw zonder middelaar en in al hun kracht-jarige
tegenover elkaar stellen, zal een reuz enschrede dichterbij brengen den dag die beslissen moet of de opperheerschappij in Europa
aan de Germaansch-Romaansche volkstammen zal blijven ofwel
of ze tot het Slavisch ras zal overgaan. Zal er dan een tweede
Karel de Groote gevonden worden ?
De grensscheiding zal veel minder de twistappel uitmaken
dan de vraag, in wiens bezit Triest, de groote haven der Adria,
vallen moet. Italië wil ze hebben en ook Duitschland zal alles in
't werk stellen om de Adriatische zee te bereiken : zijn handelsbelangen en zijn politieke toekomst zullen van deze vraag
afhangen.
't Vooruitzicht der groote scheiding brengt nog een andere
vraag : Welke zullen de politieke gevolgen van de ontbinding
van Oostenrijk wezen ?
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Vooreerst is het klaar dat het onmiddellijk gevolg zal zijn
een groot verlies voor de katholieke Kerk. De val van 't laatste
nog bestaande katholiek keizerhuis, het verdwijnen der oude
katholieke grootmacht van het Habsburgsche rijk uit de lijst der
Europeesche grootmachten zal zeker een niet gering te schatten
verzwakking wezen van het zedelijk gezag der katholieke Kerk.
Dit des te meer, daar Oostenrijks ontbinding veel minder een
politiek werk is dan wel een werk der internationale joodschliberale vrijmetselaars. Oostenrijk valt omdat het katholiek is
Sedert Joseph II was en is in de Oostenrijksche regeerings- en
beambtenwereld de vrijmetselarij almachtig. De voortdurende
stille Kulturkannjbif, het sluiten van 't konkordaat, de ellendige
schoolwetten enz. zijn hun werk, en lang reeds waren alle
kloosters verdwenen, zoo niet het voorstel door den tegenstand
des keizers had schipbreuk geleden.
In Hongarië is sinds lang de regeerende partij samengesteld
uit Joden, Protestanten (Calvinisten), liberalen en vrijmetselaars
bij wie, tot voor eenige jaren het meerendeel der Hongaarsche
bisschoppen, zich als geestelijken bijstand hadden aangesloten.
't Is niet de massa van 't volk, die meest de scheiding verlangt
hun ligt de oplossing der agrarische en sociale kwestie voor
vrij wat nauwer ter harte ; de scheiding willen de libera--lopig
len en vrijmetselaars die in de beambtenwereld hun hoofdkontingent tellen; en dat de geestige Weeners Budapest, de Hongaarsche hoofdstad, sinds lang in Judapest herdoopt hebben, zal
aan elk bekend zijn.De oorlog van Napoleon III tegen Oostenrijk
was op de eerste plaats het werk der Fransche vrijmetselaars,
en uit de nederlaag van Oostenrijk tegen Pruisen heeft alleen
de Loge voordeel getrokken.
Maar ook een goede zijde zal de scheiding hebben voor de
katholieke zaak. Als het Duitsche deel van Oostenrijk op dezelfde
wijze als Beieren in den Statenbond van het Duitsche rijk wordt
opgenomen, dan zal de katholieke bevolking van 't opgeloste
rijk de protestantsche in getal nabijkomen, dit zal de Pruisen,
zoo ze nog lust krijgen tot het inrichten van Kulturkampfen, van
den beginne af het uitzicht op welgelukken benemen. Slechts
socialismus en centrum zullen dan nog op de dagorde staan. —
Hetzelfde geldt voor de Slaafsche rij kshelft. De katholieke Tcheken, Polen en Kroaten, die ongeveer ro millioen in tel zijn,
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zullen een zoodanige versterking van het katholiek element in
Rusland uitmaken dat met haar ook in het nieuwe Tsarehrijk
rekening zal moeten gehouden. Aldus zouden volgens deze beraming verlies en winst voor de katholieke Kerk nagenoeg In everwicht blijven. Of de rekening uitkomen zal en of er geen vreemde
factoren mede in de weegschaal vallen en het evenwicht vernietigen zullen, dat kan Degene weten voor wien de volkeren zijn
als een waterdruppel tot een zee.
X. Y.
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VERZEN VAN KAREL VAN DE WOESTIJNE
C. A. J. VAN DISHOEK. BUSSUM

Gij gaat en torst de beeld' alleen
— rijk, diep en duister — van geween,
maar niet wat moog geluk bereiden.
.

.
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.
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o wankle zange'.
Zooals een schooljongen, die al wat Engelsch kent, maar
nog niet veel, op zekeren dag nu Shelley onder de vingers krijgt:
hij leest er gedurig in, op de eerste bladzij de beste beginnend,
regel na regel, vers na vers, — bladert dan verder en begint
weer opnieuw, leest het maar half uit en zoekt alweer verder, 'n
ander : hij verstaat er de helft niet van ; doch hij vat woordenreeksen, vat zinnen en ziet beeldengalerijen zijn geest voorbijtrekken en drinkt betooverd de melodie der droomerig deinende,
rythmenrijke verzen en strofen; hij leest nog altijd voort alleen
nu maar om zich te laten streelen door 't geluid en met zijn gedachten heen te wiegen over de wellustig-golvende woordmuziek,
als een ebbende zee, waarin soms halfs-gevatte beelden en zinnen schemeren als wijde wasige kusten; — zoo is de lezer dezer
« Verzen » geweest.
Gelijk des dichters « Vaderhuis » « in schaduwing der tuinen », zoo ligt de diepe zin dezer poëzie weggescholen in den
schemer van mystiek en symbolisme. Er is een gestadig zacht
geruisch van wee om 't sombere gebouw dezer aristocratische
kunst, en de schaduwing der donker-overlommerende boomen
— al wijdt zij 't geheel in een statig-stillen ernst, die wel deftig
waast om zulke voorname toon, — zij sluit den klaren blij -gouden zonneschijn uit en duistert rondom weg den zonnigen zomerhemel : en de zon en de hemel, de klare openheid en blijde helderheid, zij 't donker nog zoo deftig en zoo voornaam, -- de
waarheid en de werkelijkheid, de hemel en de zon zijn mij toch
lief voor alles.
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Ik weet wel dat er zeggen : waarom van blijheid schrijyen,
er is immers niets dan leed en treurnis in 't leven? — Doch juist
omdat er reeds zooveel narigheid is, in en om ons heen, waarom
er niet wat zonneschijn over uit doen stralen, wat bloemenlach
en illusie ?...
Wij noemden Shelley.Metdeze heeft Karel van de Woestijne
zeer veel overeenkomst, – al doet zijn beeldenweelde ons aan
Gorter denken, zijn sonnet en zijn lied aan Van Eeden, zijn
strofisch gedicht aan Verwey, met Shelley's poëzie heeft zijn
kunst dezelfde hoofdtrekken gemeen; niemand zou 't beter en
juister zeggen kunnen dan hij 't zelf zeide in de verzen die dit
opstel tot motto strekken :
« rijk, diep, duister. »
Waar zulk een waarachtigen rijkdom was ten toon gespreid aan
waardezware woordschoonheid, woord-schatten en beeldenpraal
als juweelen en glanzend goud-sieraad, en rythmen- en verzenrijen als parelsnoeren, glinsteren van fijngeslepen edelsteen,
daar was een waar artiest aan den arbeid geweest, niet een dier
ziel- en zinledige wevers van klatergoud, — een artiest, die om
dieper zieleleven de schoonheid wist te spreiden, daarmee 't
meest overeenkomstig, en, naar dit innerlijker fijner was en teerder en etherisch, ook in gelijke mate ijler,waziger en ongrijpbaar.
Als nu alleen maar de naam van Karel van de Woestijne
gekend is als de naam van een poëet, doch de dichter niet óm
en uit zijn werk, noch dat werk óm den dichter, dan is dat der
goé gemeent' heusch niet euvel te duiden en hij begrijpt het zelf
wel en zegt daarom zijn «wankle zange'» onbewimpeld voor :
Gij gaat, maar torst de beelde' alléen
— rijk, diep en duister — van geween,
maar niet wat moog' geluk bereiden;
gij slaat, en staakt en wederslaat.
als waart ge een god in 's zons gelaat,
maar zult geen léven om u breiden.
Doch als de dichter heusch gelooft wat hij zegt en zooals hij 't
zegt, dat nl. zijn gang geen geluk zal bereiden noch leven breiden
om zich heen, zooals alle schoonheid doet en doen moet, als ze
schoonheid is,
((A thing of beauty is a joy for ever,>' —
dán, — ja, dan zij de vraag gesteld : wat is er dan wél met deze
verzen bedoeld?
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Zoo dat het vervolg van dit lied moet duidelijk maken, zij
hier echter in trouwe gezegd : dat dát lang niet duidelijk is...
Verzen, 't mogen verzen zijn van smart of vreugd, hebben
dit tot roeping : treffen door schoonheid, anders is 't geen poëzie.
of 'k lach of lijd
Mijn lachen en mijn leed zijn beide schoon.
Zoodat wie leest, bedroefd wordt of verblijd.
Maar zich bedroevend, vreugd smaakt van mijn schoon.
Dat al de bladzijden dezer « Verzen », a joy for ever zijn of
ten minste in hun geheel een schoonheidsontroering wekken
zullen, voor korteren tijd, lijkt ons een lastig te houden stelling.
Zelfs de onbegrijpelijke gedichten buitensluitend, de ondoordringbare — gelijk er bleken te zijn — blijft er toch nog, behalve
de echt schoone, een aantal over, zoo vreemd en zoo vaag en
zoo wazend, dat men niet weet wat er van te zeggen; te moeilijker wordt daarom juist het oordeel van 't geheel, daar in allen en
overal in 't grondeloos-duistere, lichtstippen winkelen en sterrebelden van reinste schittering.
Misschien moeten we ons aan deze soort van symbolieke
poëzie — wordt ze niet Dekadenten kunst genoemd ?— eerst gewennen om ze dan, door de gewoonte wijzer geworden, te kunnen
smaken....
Beschouwen we, van naderbij, eerst het eerste gedeelte van
't lijvige boek verzen : het « Vader-Huis ».
Wat vooral treft is hier de opvatting van de liefde. — Deze
minnepoëzie is geen klacht om droef-verlorene, geen hymne
aan blij-verwachte, noch jubel om heerlijk veroverde, ook geen
vloek en geen smaad, zooals de nieuwe school er heeft gezongen
of uitgeschreeuwd: noch passie noch verdoemenis noch trots!
't is de liefde van een die haast hopeloos-droef is, die vreest weer
lief te hebben, zichzelven slechts beminnend, doch vreezend voor
zich zelven, die rusten wil en sterven, en toch zocht de liefde,
't nooit vergeten ideaal, 't doel van aldoor droomen en trachten.
Hoe zal 'k uw leden strelen, ik die treurig ben
en, vrezend, in mijn leven slechts de liefde ken
voor mijn vreemd eigen-beeld,weerkaatst in moe dood water
(bldz. r5)
en zal mijn liefde in u niet dalen, kind?
(bldz. r4)
We gaan door 't land van herfst, we gaan ter zoete dood,
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(ik) die de liefde draag(t), die niemand heeft bemind. (bldz. 24)
'k om eigen liefde treur. (bldz. 39)

Zoo spreekt de zanger dezer « moede liefde » zich uit.
Door deze opvatting, door deze ongewone voorstelling onderscheidt Karel van de Woestijne zich van andere dichters :
hierin ligt zijn originaliteit en hierdoor is hij een nieuw, een persoonlijk dichter. Modern, in zoo verre hij zijn eigen «ik» bezin
dat ((ik)) uitgaande, niets daarbuiten kent en de-gendva
natuur gebruikt tot stoffeering zijner gedachten; nieuw- eigenaardig om de vreemd-nieuwe voorstelling van dit doodsbedroefde
(( ik )) dat sterven wil en nog naar liefde vreezend zucht. Ht
verlangen naar een laatste liefde groeit met het doodsverlangen
saam. Ook de dood treedt op onder een nieuwe voorstelling. 't Is
de Roover niet of de vijand uit ((Ellen », noch de vernietiging
naar opvatting van Kloos, noch de Kristelijke belijdenis, de
overgang naar 't beter zijn : 't Is meer het doodsverlangen van
van Eedens ((De Eigen Uitvaart », die;' poëzie-vergoddelijking»
was : hij van de Woestijne echter zoekt naar een nieuwe liefde.
't Is de « droeve vreugd» van een eeuwige vrede, 't is de slaap,
't is de ((nieuwe vrede » die een ((nieuwe jeugd » schenkt.
Gezichten mijner dood,
Ik min u, Gij zijt mijn, ik leef, ik leef van u,
gij die mijn dagen als een bed spreidt, en zoo luw
de aêm van uw nadering laat wazen om mijn slapen....
Nu wordt zijn leven als 't voorportaal van die Dood.
— Treed nader zie mij aan en hoe mijn oog gelaten
gcen liefde vraagt, o kind;
— ik heb de zeilen van 't verlangen neer-gelaten
bij liggende' avondwind....
Alle verlangen is weg : alle liefde schijnt weg.
« Gij zult mij niet meer kennen », zegt hij tot de vrouwen
van vroeger, «noch gij, noch gij, die mij bemint ».
Maar hij bedroog zich :
Ik ging : daar was een zon voor mijn begoochelde oogen
— en thans dat mijn gelaat behoond en bloed-bespogen
herdenkens-strak naar oude heerden keeren gaat,
voelt het de vlammen nauw, die stil het tegenslaat.
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Hij bemint dan opnieuw :
— Ach, is ons lijf voor eeuwig moe,
en onze zinnen ?...
Mij faalt de kracht te zeggen hoe
'k u durf beminnen.
En eindelijk dan :
— Ik ben zoo blij, ik ben vreemd blij
te kunnen stil gelooven
in nieuw aanblazend mingetij
door oud-gekende hoven.
De bekroning van dit vreezen en tobben ligt in 't prachtigste der
« Zeven gebeden)) :
Zegen deze' avond, God; ons handen rustend;
.
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thans zijn onze oogen moe als van wie sterven gaan...
— En wij zijn treurig, God...
wij zullen zwijgen
— Gelaten en verzoend in de avond-zoete dood, enz....
Wat een moeheid 1... Ten overvloede spreekt zich in den « eindzang » : « Thanatos en de Vreemdeling », 't doodsverlangen nog
eens uit.
Ik leef niet meer, 'k bemin niet meer noch kan gelóoven....
Zeg, vindt ge zelf niet dat het tijd wordt?
Thanatos.
— Ach malle jongen!
Wij trachtten in deze regels samen te vatten 't karakteristische van den eersten bundel en zijn eenheid; zonder te vermelden evenwel de twee intermezzo's « Venus en Adonis » en « De
moeder en de zoon », 't eerste vreemd-somber en schoon, maar
hoe zinnelijk! het ander volkomen sluitend in den gedachten
dit boek zich voortbeweegt, voor ons het mooiste-gandieor
omdat 't klaarste is.
Niet echter mag de opmerking voorbij gegaan worden, dat
poëzie als deze, verre van een weldadigen invloed te weeg te
brengen, ons een zwoele, schaduw -donkere wereld binnenleidt,
waar de vreemde planten van lusteloosheid, ireëel lijden en
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dicht aan de zinnelijkheid grenzende liefde, een bedwelmenden
geur uitademen, die de somberheid ziekelijk maakt van verwijvenden en verderfelijken aroom.
Want wat te denken van die, laat ons zeggen, vreemde voorstelling van God, die — als deze poëzie in 't algemeen ons sterk
Schopenhauer herinnert — ook niet weinig Pantheistisch lijkt :
gij, die ik lief kreeg om uw teeder-troostend zwijgen
gij die 'k mocht vinden met uw oogen in mijn oogen
Vader, als de oude pijn ter schoot van uw meedoogen
en 't moede denken in uw zoet verplegen mogen,
en op uw gode-mond de woorden van mijn leed. (bldz. 66)
Want thans is zomer-zwaar der daden uwer Daad,
en 'k voel, ik die gelukkig ben, hoe door de boomen
bremstig en godlijk sap naar bast en blaêren slaat.
Of brengt ons de ongewoonheid dezer verzen in de waan?
Wat het tweede deel inhoudt is moeilijk te zeggen....
Deze « boomgaard der vogelen en der vruchten », al schijnt
de dichter, door heel wat gefilosefeer heen, hier eindelijk tot
klaarte te zijn gekomen, is voor den oningewijden lang niet klaar.
't Waas dier weenende en weekelijke droefgeestigheid, dat over
't « Vaderhuis » hing, is in den « Boomgaard » niet meer te bespeuren : heeft voor rust en kalmte, zelfs voor 'n soort vreugde
plaats gemaakt. Doch niettemin hangt deze «boomgaard » zoo
vol van schaduwen en de nevelen eener onontwarbare symboliek, dat 't genoegelijk en rustig wandelen er een gewonen,
braven wandelaar onmogelijk is. Deze verzen zijn duisterder
dan de anderen; misschien ook rijker, dat blijve buiten kwestie;
ook dieper ?... dat is nog niet gebleken.
Wij willen echter den schijn niet op ons laden alle duister
te veroordeelen : Een dichter mag gerust eenige in--heidprs
spanning eischen van zijn lezers! En al brengt duisterheid ook
gewoonlijk gewrongenheid mee en onbeduidendheid tot op zekere hoogte, is zij echter nog geen gebrek: maar zeker ook geen
deugd, al gaven Hooft en Potgieter er ons voorbeelden van. De
dichter mag zeker vat boven 't gewone blijven; maar het
quantum van schoonheid, dat zich na de inspanning aan ons
ontsluiert, moet geëvenredigd zijn aan de moeite die men zich
getroost heeft. Ja, men kan verder gaan en beweren, dat van
twee kunststukken die objektief een even intensen schoonheids.

VERZEN VAN KAREL VAN DE WOESTIJNE

471

indruk kunnen teweeg brengen, datgene het schoonste, of liever
het beste, het volmaaktste is, dat dien indruk het gemakkelijkst
en dus het snelst kan opwekken.
Naast de moeilijkheid die in van de Woestijne's poëzie de
vreemde beelden opleveren, — wij kennen aan hun originaliteit
gaarne de verdienste toe waarop zij recht hebben — komt de
gedrongen en gewrongen zinbouw die moeilijkheid nog vergrooten : en dit kan nooit loffelijk zijn en is nooit verdienstelijk. Het
telkens weerkerend motief van tuin en hof, ooft en vrucht, zomer
en herfst dat 't heele boek door de hoofdstof voor de beelden oplevert, spreekt wel ietwat de «rijkheid' tegen : de menigte der
anderen vergoedt dit echter wel cwt.
Zoo komen we, na op 't schoone vers van blz. 189 gewezen
te hebben en de even schoone « vier idyllische gedichten v met
't reeds wijd bekende :
Wanneer ik sterven zal vol dagen en vol lasten
tot de derde groep : « vroegere gedichten ».
Een verrassing zijn de drie gedichten «Zang om de Lente »
zoo vol kleur en muziek, die een nieuwe kijk geven op 't kunnen
van dezen dichter : langs déze banen had hij en zal hij nog kunnen komen tot ontdekking van groote schoonheden. Al zijn deze
verzen niet vrij van hetgeen niet strookt met onzen smaak, als
die « stilte »....

en die

lijk 't slagend aad'men gaan uit wiegen, donsgedoken
Hymnen .... gulzig-wassend als Oden.

Wij bewonderen er die breede muzikale beweging in en den
klaar-dagenden rythmus, die ze zoo schoon doet wezen.
Van evenveel, doch andere schoonheid, zwaar zijn de statige
alexandrijnen der « dramatische fragmenten» van « Kronos ».
Niet enkel de namen en woorden met hoofdletters, doch de gedachten van 't stuk en de bouw der verzen, hoe doet dit alles
weer opnieuw denken aan den dichter van «Prometheus Unbound » en van «Adonis ». Dat ook in deze richting uit nog veel
te vinden is voor van de Woestijne en voor de dichters van
onzen tijd in 't algemeen, hoeft niet betwijfeld te worden.
Zoo gaf deze dichter ons dan in zijn verzamelde verzen
proeven van menige dichtsoort, lied en sonnet, beschrijvend en
filosophisch gedicht tot dramatisch toe; in al zijn werk toonend
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een overrijke, overdadige verbeelding, diepte van gedachten gehuld in donkerheid van mystiek. 0 als deze dichter nu eens niet
meer als de artiest, als woordkunstenaar,., maar ,a,1s een mensch
onder de men$chen, zijne, broeders, wilde komen, en hun 't
blanke brood breken van liefde en schoenheidin eenvoud des
harten en milde goedheid en edelaardig medelijden — hunkeren
wij. niet allen naar dat zoete manna dat onze bittere levensreis
veraangenaamt en troostend is en krachtigend? — hoe zou de
dank zijns volks een gouden koepel bouwen over zijn naam in
liefdevolle vereering, schooner als de mystiek-donkere nis,
waarin hij zich nu schuil houdt als een ongenaakbare god
die in (z)ijn leven slechts de liefde ken(t)
voor (z)ijn vreemd eigen beeld, weerkaatst in moe dood water.
FELIX RUTTEN.

.iktt 1. BOEKENNIEUWS t t #.#_t
Institutiones psychologicae secundum principia S, Thomee Aquinatis. Ad usum scholasticum accomodavit Tilmannus
Pesch S. J. Friburgi, Herder.
Gaarne vestigen wij de aandacht van den lezer op dit belangrijk werk van P. Pesch, een deel der Philosophia Lacencis.
Niemand zal ontkennen dat de zielkunde eene bijzondere en
ernstige studie vordert vooral in onze dagen, daar het materialisme
niet ophoudt onder dezen of anderen naam nog altijd nieuwe
aanhangers te vinden. Immers het vraagstuk naar het bestaan
en de eigenschappen der menschelijke ziel is overwegend en
beslissend voor de wereldbeschouwing en kan niet afgewezen
worden, wanneer men wetenschappelijk de levensverschijnselen
tracht te ontleden.
Geen wonder derhalve dat de zielkunde met tal van weten
innigste verband staat. De zedenkunde. de denk -schapenit
leer, de Godsleer, de genees- en staatkunde, ontleenen vele van
hare beginselen en kunnen zonder hare hulp geene wetenschappelijke waarde erlangen.
De geschiedenis leert dat sedert Descartes, die met de oude
traditie brak, de philosophie, het ware spoor bijster, op dwaalwegen geraakte en of wel in het materialisme of in een overdreven idealisme te recht kwam. Gelukkig verhief de Paus Leo XIII
zijne vermanende stem en voerde de katholieke geleerden op den
veiligen weg terug tot de eeuwenoude leer van den H. Thomas.
Deze leer wordt in het bovenstaand leerboek meesterlijk
ontwikkeld, bewezen, verdedigd, met de nieuwste resultaten der
natuurwetenschappen vergeleken en in overeenstemming gebracht.
Het werk bestaat uit twee groote afdeelingen :de algemeene
Psychologie en de bijzondere of de Psychologie van den mensch.
De eerste afdeeling telt twee boeken; het Bene (1-470) gaat
op analytische wijze van de werking tot de oorzaak ; het tweede
(i-4x3):op synthetischewijze van de oorzaaktot delevensfunctiën.
De tweede afdeeling (1 -5q.) is gesplitst in vier boeken handeíende over het verstand, den wil, het leven van de ziel met
-
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het lichaam verbonden en het leven van de ziel van het lichaam
gescheiden.
Uit dit kort overzicht blijkt dat het werk zijn onderwerp
volledig beschouwt in zijn geneelen omvang en derhalve alle
vraagstukken bevat, welke ook heden in de philosophie de geleerden bezig houden. Al te dikwijls verwijt men aan de oude
philosophie niet op de hoogte van den tijd te zijn, vragen te behandelen, nuttig in den tijd van het middeleeuwsch geloof, welke
echter thans niet meer aan de orde van den dag zijn.
Men leze deze Psychologie om zich te overtuigen hoe ongegrond dit verwijt is, men zal verbaasd staan, wanneer men ziet,
dat de nieuwste problemen door de wetenschap gesteld, sinds
eeuwen door den H. Thomas werden opgelost.
Daarom onderzoekt de schrijver met zorgde thans in Duitschland vooral gangbare stelsels en toont door onderlinge vergelijking en schatting der argumenten hoezeer de oude leer zoo
wel op theoretisch als op praktisch gebied de voorkeur verdient,
ja alleen in staat is, de geopperde vragen voldoende te beantwoorden. Maar niet alleen polemisch gaat de schrijver te werk,
zijn hoofddoel is ons de leer der oude philosophie kort en bondig
voor te stellen en dit doel wordt volkomen bereikt, omdat hij
door ernstige, langdurige en diepgaande studie zich deze leer
heeft eigen gemaakt en ze daarom met buitengewone klaarheid
aan anderen weet mede te deelen. Degelijkheid en duidelijkheid
kenmerken zijn werk.
Het boek verdient des te meer de aandacht omdat de moei
natuurwetenschap tegen de leer der scholas--lijkhednor
tieken gemaakt, niet verwaarloosd of buiten beschouwing gelaten,
maar integendeel met zorg onderzocht en als niet steekhoudend
betoogd worden.
Hoe dikwijls leest men dat de oude philosophie steunend
op de verklaring der natuurverschijnselen met deze verklaring
staat en valt. Zij kan dus voor onzen tijd met zijne verbazende
vorderingen op het wetenschappelijk gebied, geene waarde
hebben.
Deze opwerping berust op een verkeerd begrip der philosophie. Zij verwart deze met de ervaringswetenschap, welke de
naaste, onmiddelijke oorzaken der verschijnselen onderzoekt.
Maar deze wetenschap is onderworpen aan eene hoogere,
die zich de kennis der laatste oorzaak ten doel stelt, en van
welke de beginselen, hoewel door de waarneming der feiten
verkregen, de zinnelijke wereld in algemeenheid en zekerheid
ver overtreffen. Wanneer men ook toegeeft dat de scholastieken,
uit gebrek aan hulpmiddelen in de ervaringswetenschap te kort
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zijn gebleven, volgt in het geheel niet dat hunne philosophische
verklaring der verschijnselen geene waarde heeft. Niemand
komt het in het brein de scholastieken in de natuur- of schei
als voorbeelden te stellen; want Leo XIII in zijne be--kunde
roemde Encycliek vermaant de katholieke geleerden geen enkel
door de wetenschap bewezen feit te ontkennen, maar de bewezen
feiten en wetten met de beginselen der oude wijsbegeerte in
overeenstemming te brengen.
In de behandeling van de stof volgt de schrijver de methode
der scholastieken. Naar het voorbeeld van den H. Thomas geeft
hij vooreerst de moeilijkheden aan, bewijst vervolgens zijne
stelling om ten laatste op de gemaakte opwerpingen te antwoorden. Alvorens tot de bewijsvoering over te gaan, verklaart hij
op zeer duidelijke wijze den stand der kwestie, geeft een overzicht der verscheidene meeningen in den loop der eeuwen door
de wijsgeeren verdedigd. Na deze inleiding welke de aandacht
van den lezer op den zin der strijdvraag vestigt en zijn geest met
de noodige begrippen heeft voorzien, volgt de stelling met hare
bewijzen. Deze methode heeft groote voordeelen : zij voorkomt
begripsverwarring, het schermen met en over woorden, het afwijken van de betwiste vraag, zij ruimt de moeilijkheden op en
bevordert de duidelijkheid der verklaring en de kracht der bewijzen.
Om den lezervan de wetenschappelijke waarde van dit werk
te overtuigen, wijzen wij op eenige hoofdstukken die als voor
voorbeelden eener doorwrochte wijsgeerige verhande--treflijk
ling kunnen strekken.
Vooreerst het onderzoek over de methode der Zielkunde.
Deze vereenigt de analytische met de synthetische. Niet alleen
steunt zij op de zinnelijke waarneming en de ervaring, op de
analytische en synthetische bewijsvoering, zij gebruikt ook de
overige hulpmiddelen, door de logica aangewezen om de waarheid te achterhalen, zooals de inductie en de genetische methode.
Deze methode van Aristoteles, evenzeer verwijderd van het
empirisme als van het idealisme, is volledig daar zij tegelijker
tijd rekening houdt met de feiten en met de beginselen, zij leidt
tot zekere resultaten, want zij gaat uit van de inwendige en
uitwendige ervaring bepaalt zich niet tot eene loutere inductie,
maar met behulp van het causaliteitsbeginsel ontdekt zij uit
de werkingen de innere oorzaak en hare natuur, om uit de
verkregen kennis de vermogens en werkingen der ziel af te leiden
en dieper te doorgronden.
Het hoofdstuk over de zinnelijke waarneming in het algemeen en de werkzaamheid der zinnen in het bijzonder is uiterst
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belangrijk. Zelden zal men elders eene meer duidelijke uiteen
noodzakelijkheid en de natuur der secies seusibilis-zetingvad
ontmoeten.
De valsche stelsels van Plato, Kant, van de ontologisten en
traditionalisten omtrent den oorsprong van onze begrippen,
aan eene scherpe kritiek onderworpen, kunnen den toets van
het gezond verstand niet doorstaan.
De schrijver geeft de voorkeur aan de leer van den H. Thomas, die hij tot in de kleinste bijzonderheden verklaart en
bewijst. De noodzakelijkheid van het intellectus agens en van het
plantasma, de natuur, de iol, de werking van dit laatste worden
uitmuntend toegelicht. Volgens de meening van P. Pesch wordt
het werkelijk onderscheid tusschen het intellectus agens en het
intellectus possibilis niet genoegzaam bewezen.
In de vraag op welke wijze het redelijk kenvermogen tot de
kennis komt van het singulare, het enkelwezen, ook door de
scholastieken niet eenstemmig opgelost, beweert de schrijver dat
eene drievoudige kennis mogelijk is : eene rechtstreeksche, bij
voorbeeld uit de geschiedenis kennen wij het bestaan van Socrates ; eene middelbare verkregen door de rfiexio op de zinnelijke
waarneming; eene rechtstreeksche door middel van een denk
dat het enkelwezen voorstelt als het uitgangspunt der-beld
abstractie.
Aan het Darwinisme, Transformisme en de evolutie-leer zijn
talrijke bladzijden gewijd om aan te toonen, dat al deze stelsels
onbewezen hypothesen zijn, in strijd met de feiten en de beginselen van het gezond verstand.
Het probleem der menschelijke wilsvrijheid wordt in al zijn
deden nauwkeurig besproken, en de argumenten der deterministen worden behoorlijk gewogen en gewikt.
Het laatste praktische oordeel, dat van den vrijen wil
afhangt kan nooit den wil tot kiezen noodzaken.
Om rekenschap te geven van den aard en den oorsprong
van het gevoel, hebben de duitsché wijsgeeren noodig geacht
een derde vermogen, het gevoelsvermogen (het gemoed) in de
ziel aan te nemen.
De schrijver handhaaft de oude leer welke slechts twee
vermogens, het ken- en begeervermogen in de ziel erkent. Het
lager en hooger begeervermogen vereenigd met het kenvermogen verklaren volkomen alles wat met de gemoedsaandoeningen in verband staat.
Het onderzoek over het dierlijk magnetisme, het kunstmatig
somnambulisme, het hypnotisme en andere soortgelijke toestanden van het psychische leven zal met belangstelling en groote

BOEKENNIEUWS

477

vrucht gelezen worden. Hetzelfde geldt van de verhandeling
over de verbinding tusschen ziel en lichaam en het leven van de
ziel gescheiden van het lichaam.
Ten slotte kunnen wij het werk niet genoeg aanbevelen. De
degelijkheid en betrouwbaarheid der leer verbonden met de
buitengewone duidelijkheid der voorstelling en de kracht der
bewijsvoering maken het tot een der beste handboeken der Psychologie en tot een voortreffelijken commentaar op de werken
van den H. Thomas. Is het werk te uitgebreid om in de Seminariën als leerboek ingevoerd te worden, den leeraren zal het
als gids en vraagbaak uitstekende diensten bewijzen en hun
onderwijs op de hoogte der wetenschap brengen. Zeer veel zal
het bijdragen tot de opruiming van talrijke vooroordeelen,welke
den vooruitgang en den bloei der scholastische wijsbegeerte in
den weg staan. Dr. A DUPONT.
The Marriage of William Ashe, by Mrs Humphry Ward
s Vol. Tauchnitz edition.
N a Lady Rose's daughter heeft Mrs Humphry Ward ons weer
een van hare prachtige romans gegeven, even boeiend door de
afwisseling der handeling als door de diepe levenskennis en
afgewerkte psychologie. The Marriage of William Ashe speelt gelijk
Lady Rose's daughter in de hooge wereld,onder de Engelsche grooten — M7s H. Ward schijnt niet zeer bevriend met de wemelende
kleine wereld der sloppen van Londen, zoo levendig geschilderd in Dickens' boeken, noch met de rurale typen van hare
groote voorgangster,George Eliot — en hier ook is de heldin de
dochter eener weinig achtbare vrouw. Handeling en bewerking
herinneren straf aan den voorgaanden roman. Dit is geen verwijt,
want de zelfde hoedanigheden van sterke typeering, thuiszijn in
hooge kringen — die van de politiek, de kunst, de letterkunde —
maken dezen roman tot eene verkwikkende lezing. Ook het intense zieleleven van held en heldin; en de moreele basis die heel
het letterkundig gewrocht ten gronde dient; want het geluk van
beide helden stort ineen omdat zij buiten de eeuwige wetten van
godsdienst en maatschappelijke orde — zoo niet uiterlijk, dan
toch innerlijk — hebben willen leven. Hierin ligt misschien de
familietrek tusschen Mrs H. Ward's jongsten roman en dien
vroegeren — Helbeck of Bannisdale -- waarin zij het diepst mogelijk psychologisch problema aandierf: den zielestrijd eener
rationaliste tegenover het katholicism. In kennis van den katholieken godsdienst moet de rationaliste Mrs Humphry Ward niet
onderdoen voor hare naamgenote, de katholieke Mis Wilfrid
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Ward en met evenveel warme sympathie voor ons geloof

is

Helbeck of Bannisdale geschreven als het zoo boeiend en frissche
One poor Scruple. Engeland mag fier zijn op zijne roman-letterkunde,die zeker de kroon spant voor de uitgevoerde psychologie.
En wij, vrouwen, mogen bogen op de eereplaats welke schrijfsters innemen in de lange reeks der Engelsche schrijversnamen.
M. E. B
La Moglie di Sna Eccellenza, romanzo di Gerolamo Ro.
vetta Milano. Baldini, Castoldi 19o4.
Een knap werk van een reeds vruchtbaren schrijver — de
lijst zijner romans en theaterstukken beslaat een heele bladzijde.
De romancier behoort niet tot den hoogen adel 'der geniale
scheppers, een Tolstoj, een Dickens, een George Eliot; zelfs
niet tot het geslacht der d'Annunzio's, Fogazzaro's, Grazia Deledda's; maar hij schrijft gemakkelijk, levert geen onbehendige
schetsen van het Italiaansche wereldsch leven. Het begin vooral
— spelend in de villegiatura-kleine-wereld der Alpen — is
lezensweerdig, zeer plezierig, met zijne beschrijvingen van den
obsequieuzen hotelier, van de stijve Engelsche Mrs en van de
koketteerende heldin : 1'Idola, Remigia, met hare twee honden
Din en Don. Het einde valt heel en al in den banalen romantrant. De taal eene muziek, een gestreel voor tong en ooren.
M. E. B.
De Belgische Omwenteling van Dr H. Colenbrander, Met
gebruikmaking van onuitgegeven bronnen. Antwerpen. De Nederlandsche Boekhandel 1905. 211 bl.
De Belgische Omwenteling in Luik en Limburg tot aan
het verlies van Venlo in November í83o, door P. H. Van der
Kemp. 's Gravenhage, N. V. M. van der Beek's Boekhandel
19o4, 2 deelen fl. 2,75
('Aan de geschiedenis der gedwongen samenleving van
Noord en Zuid is nog veel te doen » schrijft Dr Colenbrander
(bl. 136), hij zou er mogen bijvoegen: ook aan de geschiedenis
der scheiding in í83o. Onder de Vlamingen werden in dit Jubeljaar van België's onafhankelijkheid zulke verschillende mee
jaar '3o uiteengezet, dat we heel gaarne dit boek-nigeovr't
van Colenbrander in allemans handen zagen.
Het werd ter gelegenheid van den 75sten verjaardag geschreven en dat is spijtig, want in de oogen van sommigen zal het als
een gelegenheidsschrift, en niet als een wetenschappelijk werk
doorgaan. En dat is het nu toch, alleszins wat het tijdvak van
1815 tot r83o betreft.
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Wij kennen geen Hollandschen schrijver die tot hiertoe zoo
vlakaf, op grond van ernstig onderzoek, tot het besluit kwam...
« De vereeniging (18i5-i83o was) eene gedwongene, de grondwet
een opgelegde » (bl. 126) « Niet dat deze vereeniging verbroken is
kan ons verwonderen, maar dat zij vijftien jaar heeft geduurd.
Behalve op papier heeft de scheiding nimmer opgehouden te bestaan... » (bl. izg) «Ziet men wel dat het niet katholicisme of
liberalisme, maar nationaal verschil geweest is dat de scheiding
noodzakelijk heeft gemaakt ? Van welke zijde men ook in de zaak
doordringt, steeds komt men op het verschil in nationaliteit
terecht... Noord en Zuid kunnen beide zonder wrok aan den tijd
der mislukte vereeniging terugdenken. Zij heeft, ondanks de
gewelddadige ontknooping, ons beiden veel meer goed dan
kwaad gedaan » (bi. 133)
Het nationaal verschil tusschen Hollanders en Belgen die
de vereeniging onmogelijk maakte en ze nu nog onmogelijk zou
maken, dat is de thesis van den schrijver.
De eerste 8o bladzijden zijn een overzicht der Belgische
geschiedenis van de eerste tijden af, min eigen werk, meer eene
samenvatting van het boek van Pirenne; maar de schrijver wilde
aantoonen hoe de Belgische nationaliteit gevormd werd, en
daarom had hij dit algemeen overzicht noodig.
Men zal met den schrijver van meening hier en daar verschillen, wij katholieken kunnen al zijne gezegdens niet aannemen, maar spijts dit moeten we toegeven dat we hier een ernstig
bedoeld en belangrijk boek voor ons hebben.

Het werk van Van der Kemp is meer speciaal; het ((is bedoeld als eene handeling van piëteit tegenover zijn grootvader.
den onvergeetlijken generaal Dibbets » (voorwoord van W. E. A.
Wupperman).Het is volgens den schrijver zelf in zijne inleiding
« slechts een klein, doch afgesloten deel van hetgeen over de
jaren r83o-i83g van de Maastrichtsche krijgsgebeurtenissen valt
te verhalen ».Maar het bevat nieuws geput uit 's Rijks archief
te Maastricht, uit het archief van het Departement van Oorlog
te 's Gravenhage en ook uit onuitgegeven familiepapieren. —
De opstand te Luik, in het Luiksche en in het Limburgsche
wordt hier door een Hollander verteld. Generaal Dibbets wist
Maastricht voor Holland te behouden, en 't loopt natuurlijk op
eene verheerlijking van Dibbets uit maar op eene welverdiende
verheerlijking.Over vele andere personen wordt hier geschreven,
en niet altijd met lof. Op Daine die zijn ontslag nam uit het Hol
leger en bevelhebber werd van het Belgisch Maasleger,-landsch
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heeft de schrijver het bijzonder gemunt. ((Uit den aan onedele
figuren zoo rijken tijd der Belgische omwenteling behoort Doine
zeer zeker tot eene der minst sympathieke » en 't gaat er van
« ellendige militaire figuur » van ((verregaande karakterloosheid » «dronkaard» die «zeer wel met wissels om te springen
wist» enz. (Zie bijzonder bl. r50-i53).
Nog eene aanhaling uit het rste hoofdstuk om te laten zien
hoe de schrijver oordeelt over de omwenteling van 't jaar '3o....
((het valt niet te ontkennen dat zij (de provincie Luik) om meer
dan éene reden grooter sympathie moest gevoelen voor de
Fransche naburen, dan voor de weinig toeschietelijke NoordNederlanders, wier regeering in 1814 ook aan de Belgen was
opgelegd. Waar niet voorwederzijdschewelwillendeopvattingen
plaats scheen, had misschien nog regeeringsbeleid banden van
onderlinge waardeering en van vruchtdragend samengaan, kunnen leggen. Doch de lezer weet hoever men destijds zich van
kundigen zin verwijderde. Met de koppigheid, aan het onverstand
eigen, werden alle onrustbarende teekenen des tijds minachtend
of als wrekende gerechtigheid te gemoet getreden en scheen
men dus ook doof voor de waarlijk ernstige stemmen, die uit de
publieke meening in de Zuidelijke Nederlanden of laten wij ze
aanstonds kortheidshalve België noemen, opgingen tegen de
anti-nationale richting van het hoogste gezag. » E. VL.
DieVerwertung der vierten Rede Ciceros gegen C.Verres
fur Unterweisungen in der antiken gunst. — von Dr Karl
Hartmann. 2e druk. Gotha-Perthes 1904.
Leergangen van kunstgeschiedenis worden zooal langs alle
kanten ingericht. Ons volk is aan 't herworden ; en zijn kunstzin
van vroeger, die wel ietwat aan 't sluimeren was, flikkert
heerlijk op.
Onontbeerlijk is 't die opleiding te beginnen van den schooltijd af. Zóó zal men den goeden smaak der knapenschap vormen
bij 't bewonderen van wat iedereen als meesterstukken huldigt.
In ons klassieke humaniora — waar men misschien afschrikken zou van program-uitbreiding — is het soms zoo belachelijkeenvoudig over antieke kunst soms eenige woorden te reppen.
De uitleg b. v. der vierde rede van Cicero tegen C. Verres geeft
er alle gelegenheid toe. Daar spreekt de groote redenaar van
kunstwerken die deze pro-praetor aan een rijke kunstlief hebber
van Messina ontfutselde, tijdens zijn bestuur der Siciliaansche
provincie. Gaat men daar nu voorbijstappen, en, overstandig,
enkel een vertaling opdisschen met een goed aantal spraakkundige ophelderingen? De namen van onsterfelijke kunstenaars
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en de prachtige beelden in bions of marmer waar Cicero van
gewaagt zouden, op zoo'n manier, de aandacht niet eens opwek
jeugdige geesten die hunkerend vragen naar schoon--kenva
heidsaandoening. We zijn hun dit zalig-ontroeren schuldig ; want
wij, de leeraars, moeten deze kinderen vormen tot jongelingen
die staan in hun tijd met ontwikkelden geest en goeden smaak
en zuiver enthusiasm. Het uiteendoen van den zinbouw, het
rechtvaardigen van gebruikte naamvallen en tijdsoorten zijn
dáártoe toch niet in staat. Dat 's de grondslag, niet de puike
bekroning. We moeten dieper ingrijpen, en dóór die vormen
heen, naast de litteraire schoonheid ook de plastische schoon
-heid
doen genieten die er mêe in verband staat.
Dan ook zal ons onderwijs iets van dit algemeene cultuur
dat men toch wel als 't hoofdzakelijk nut der-levnmêd,
humaniora aanziet.
Daarbij hoe is 't mogelijk, om nu tot de vierde rede van
Cicero terug te keeren, hoe is 't mogelijk daar iets van doen te
begrijpen, maar begrijpen in waarheid — indien men niet
uitlegt wie Praxiteles was en Myron en Polykletos ! Indien men
niet beschrijven kan en laten zien de glanzende majesteit van
Artemis waar Cicero verrukt blijft voor staan in zijn 74ste hoofdstuk!
Een blijde taak voor den leeraar 't verstaan van de schrijver,
die hij uitlegt, voor zijn studenten mogelijk te maken en te
voelen dat hun hart opengaat voor vreugden die ze nog niet
kenden. voor gezamentlijke bewondering van ideale schoonheid.
Het duitsch boekje waarvan ik bovenaan den titel neer
kan voor 't bereiken van dit doel heel goed dienstbaar-schref,
zijn. Het geeft in sobere woorden al den uitleg die men maar
wenschen kan over kunstenaars en kunstwerken in Cicero's rede
vermeld. Het verwijst bovendien telkens naar moderne uitgaven
van afbeeeldingen in photographie of naar verzamelingen van
kunstige platen die de antieke beelden zoo volmaakt mogelijk
weer voor oogen stellen. En -- wat nooit schaadt —'t is heelemaal op de hoogte van de laatste wetenschappelijke hypothesen
aangaande de echtheid der besproken werken.
Het boekje telt 6o bladzijden en bevat twee deelen : 'teerste
handelt over de kunstenaars, geeft eenige bijzonderheden over
hun leven, somt hun gewrochten op met aanduiding van 't
museum waar zij bewaard zijn in 't oorspronkelijke of in copie
en teekent de karakteristiek van hun kunst. In het tweede deel,
gaat het over goden en helden der mythologie, doch enkel over
die waar Cicero van spreekt. Daar vindt men een en ander over
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hun legenden en de beschrijving van de beelden die ze
vereeuwigen.
Uit zoo'n handboekje zal de leeraar heel gemakkelijk den
uitleg halen dien hij voor zijn studenten denkt nuttig te zijn. Hij
kan daarbij best eenige platen laten bewonderen, bijvoorbeeld
uit « Kunst and Geschichte » van Dr Linkenbach (München
19o4). Natuurlijk zal hij een keus moeten doen. Hij kent zijn
studenten en weet best wat hun past.
Men ziet hoe de uitleg van latijnsche schrijvers brengen kan
tot een overzicht van kunsthistorie. 't Is opmerkelijk dat juist
deze vierde rede van Cicero in 't bisdom Doornik aanleiding gaf
tot het inrichten van een volledige cursus van kunstgeschiedenis
in de twee hoogste klassen der humaniora. Een voorbeeld dat
elders reeds werd nageleefd en waarlijk nog meer diende
gevolgd te worden. Het zou een lust zijn voor leeraar en
leerling.
A thing of beauty is a joy for ever. ! KAREL ELEBAERS.
Tuberculeus, door W. Graadt van Roggen. Joh. Pieterse,
Wageningen 19o4.
't Zal u zeker niet verwonderen, lezer, dat we een oogenblikje kippevel kregen toen dit boekje ons kwam ter hand. Een
roman, die « Tuberculeus » heet, is juist geen zeilsteen voor een
hart dat gaarne gezond blijft.
Die omslag met zijn gele kronkellijst, symboliseerend als 't
ware de zoekende moordzucht van de menschenhatende kwaal,
en daar middenin, de droefzieke titel... gij huivert ook !... Welnu,
toch hebben we « Tuberculeus » gelezen; en « Tuberculeus » is
een zeer gezond boek.
Van de eerste tot de laatste bladzij zijn we op 't sanatorium
onder teringlijders ; binnen dien bleek-gelen band éen kreunend
gekuch. éen gewirrel van kwade microben; de twee vrienden
Vervoort en De Roever, (die 't gansche boek door éen lange
samenspraak houden), beiden zeer ziek... en juist om deze twee
en om 't geen ze aan malkander vertellen is het boek zeer gezond. Beiden voelen dat ze zachtjesaan genezen : De Roever vindt heul en troost en beterschap in zijn gedachten aan 't
schoone verleden, toen hij heel jong en heel dichterlijk was,
en toen hij toog ter verovering van de wereld en van een
meisjeshart. Geen van beide veroverde hij, en hij zwoer zich
tevreden te houden met zich zelven alleen... zoo was zijn kwaal
begonnen, de kwaal, die hij nu te genezen zoekt met mijmeringen
immeraan fladderend naar den tijd toen zijn groote wilskracht
geen eed nog had gedaan, en toen hij alles hoopte van 't leven...
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dat gedroom doet hem goed, want alle dagen komt den platonischen denker een beetje meer gezondheid terug.
Vervoort is een gansch ander mensch : die wil van 't verleden niets weten, die droomt van een schoone toekomst, van
gauw heel en gansch genezen te zijn, van zijn studies in de rechten te voltooien, van te huwen met Emilie, die daar ook in 't
Sanatorium woont, en die nu gansch is hersteld. Emilie zal Vervoort's volkomen genezing wezen. Maar Emilie gaat heen, en
Vervoort heeft een crisis die hem slingert aan den rand van het
graf. De Roever en een katholieke ziekezuster maken hem lijf
en ziel weer gezond. Andermaal ziet hij in de verte een schoone
toekomst, maar ditmaal doet hij meer dan droomen : het boek
sluit met een prachtige daad: Vervoort sticht een kolonie voor
herstelde longlijders en wordt een weldoener van 't menschdom.
Dit lang onderhoud tusschen de twee boezemvrienden is een
samenstrengeling van edele gedachten en gevoelens : natuur,
kunst, wetenschap, godsdienst. Hoe jammer toch dat die godsdienst een vage verzuchting blijft, en dat Vervoort in zijn stijgen
zoo hoog de kracht is ontgaan om daar te vatten wat hij zoo
vurig verlangt!
Spijtig : niet zoozeer als de stof valt de vorm te loven. Graadt
van Roggen schrijft zijn eigen taal niet, niet een taal die hij voelt.
die van nature leeft in hem, maar een taal, die hij bij zijn groote
Hollandsche tijdgenooten heeft geborgd... omdat zoo'n taal de
mode is nu. Maar 't geen bij Kloos, bij Couperus, bij Van Deyssel, bij Verwey, als ware woordkunst met hun beste bloed is
gevoed en gekweekt tot een prachtigen bloei van leven, is bij
hem als bij zoovelen van minderen rang slafelijke mooidoenerij,
pieterig knutselwerk en zweetgezwoeg totterdood.
« Over zijn ziel vloeide zacht en teeder in vreemden vrede
de stilte » of « een stille droefheid boog zich over hem neer)' :
die verkleurde Verwey-tjes zestig keer op zijn minst in dit boekje
herdeund ; is 't niet om er flauw van te vallen ?
Dat Graadt van Roggen zijn diamanten gedachten ons niet
meer brenge voortaan in papieren zakjes van de foore.
T. P.

Het katholiek Oksaal. Eerste deel. Het Motu Proprio van
Z. H. Pius X van den 22 November 19o3, door J. E. Coremans,
Pr. Uitg. H. Dierickx-Beke, Mechelen, rgo5, 3co blz. Prijs 3 fr.
In zijn « woord vooraf » legt de eerw. en geleerde schrijver
ons zijn doel voor oogen: ((Door 's Pausen Motu Proprio voorgelicht, antwoorden wij in dit boek,zegt hij, op de vraag: Welke
muziek moet men, mag men, mag men niet ter kerke zingen ?...
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Het boek sluit met een kortbondig onderzoek der middelen om
de echte kerkmuziek te herstellen.Wij willen het onze bijdragen,
om Zo onze landgenoten met de vorderingen, op het gebied van
kerkmuziek gedaan, bekend te maken, en de ware kerkmuziek
in eere te herstellen bij een volk, dat zulke roemrijke meesters
in 't verleden en op heden onder zijne zonen telt; 2° om te
bewijzen, dat men in alle parochiën een degelijk oksaal kan
inrichten, en het alzoo voor een ieverig man niet al te lastig zal
vallen, het Motu P 'oprio en andere kerkelijke voorschriften na te
leven »• En zegt hij nog: « Wij wenden ons tot onze Vlaamsche
priesters, kosters, orgelisten, zangers, onderwijzers en tot allen
wien de luister ven Gods huis aan 't harte ligt ». — Om zijn doel
te bereiken bevra gt de schrijver zich bij de geleerdste vakmannen. Buiten een 17-tal tijdschriften, geeft hij ruim vijftig boekwerken als bronnen ter inlichting op. Die lijst heeft zeker hare
waarde; — en daar de schrijver vaak het woord des Pausen zal
moeten inroepen, volgt dan onmiddellijk de vertaling van het
Motu Proj'rio, met een' brief van den H. Vader, toen hij nog
Patriarch van Venetië was, waarbij ook nog eenige andere
officiëele stukken uit Rome.
Daarop vangt de eerw. heer Coremans eigenlijk zijn werk
aan. Hij verdeelt dit in elf hoofdstukken. Vooreerst geeft hij de
algemeene grondbeginselen der gewijde muziek op, en wijst op
haar verheven doel en noodzakelijke eigenschappen. Vervolgens
handelt hij over de Gregoriaansche muziek, over den Palestriniaanschen zang en de Nederlandsche school. Dit is geschiedenis,
kort en klaar, gelijk het zijn moet. Van meer practischen aard
zijn de hoofdstukken die volgen. Hierin komt de bespreking aan
de beurt van de hedendaagsche figuurlijke kerkmuziek, van den
uiterlijken vorm der gewijde-muziekstukken, en van den tegen
toestand onzer oksalen. Dan handelt hij over de her--wordigen
stelling der kerkmuziek, over speeltuigen, over cijfermuziek en
kerkgebruiken, en eindelijk over de middelen ter verspreiding
van goede muziek. Drij niet-onbelangrijke bijlagen besluiten het
leerrijke werk : In de eerste tref ik het ontwerp aan van het
reglement eener Gregorius-maatschappij ; in de tweede, talrijke
kerkmuziekbronnen, en in de derde, zie ik voorbeelden van af-tekeuren kerkmuziek en verboden rhythmen opgegeven. — Vergeten wij niet aan te stippen, dat zes keurige platen het werk
opluisteren, en onder deze de beeltenissen van Paus Pius X, van
de heeren Tinel, De Puydt en Al. Desmet vooral uitmunten;
insgelijks druk en papier strekken den uitgever tot eere.
Welk is nu mijn oordeel over de weerde van dit boek ? Ik
acht het een zeer nuttig werk. De schrijver verdiept zich niet in
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geleerde beschouwingen, die over 't algemeen weinig nuts opleveren ; hij stelt blijkbaar zich een practischer doel voor, en daarom bepaalt hij zich bij eenige voorname bijzonderheden uit de
geschiedenis der kerkmuziek, om vooral bij den geest, de strek
gezag van het Mot. Propr. stil te staan. Weinig of-kingeht
niets van dien aard werd in onze taal geschreven, en derhalve
verdient de schrijver dank en eer om zijn werk. De priesters
zelven zullen er nog veel uit leeren ter leiding van de zangers en
ter regeling van het oksaal ; en willen de orgelisten het boek
onderzoeken, het zal hun zeker goed doen. Omdat er zoo weinig
in onze taal over die wetensshap in druk bestaat, zal dit werk
des te meer goed stichten... en verdient de schrijver die het aan
ook des te gereedelijker ondersteuning. Mochte nu deze-durfe,
of gene specialist in het vak eenig bezwaar tegen eene of andere
bladzijde inbrengen, ik meen niet, dat de practische weerti van
's Heeren Coremans' degelijk werk er door verminderen zal.
KAN. J. MUYLDERMANS.

Eene Lezing over Vondel's Treurspel « Lucifer », door
E. J. Ossenblok. J. Van In, Lier.
De verdienstelijke afgevaardigde bij het hoofdbestuur van
het Davidsfonds wendt zich in deze lezing tot het «vulgum pecus
d. i. het gewone volk, opdat dit ook iets moge genieten van de
kruimeltjes, welke van Vondel's rijk voorziene tafel vallen »
Indien de kruimeltjes die Mr Ossenblok in deze 8o bladzijden
brijzelt, namelijk, Vondel's levensbericht en een ontleding van
Vondel's meesterstuk, bij de « hondekens » den lust wekt om
eens met volle tanden in het brood te hijten, dat ligt op « de tafel
des meesters » dan heeft hij een allerbeste daad verricht.
J. D. C.

OVERZICHT DER TIJDSCHRIFTEN

De Belgische School. Opvoedkundig maandschr., Brugge,
drukker Van de Vyvere, prijs 3 fr. September 19o5.
Een belangrijk nummer. Aangeteekend o. a. Belgiés's75 jaren.
Hierbij is eene leerrijke tafel gevoegd. aanwijzend hoe de
grondwettelijke vrijheden in verschillende landen gewaarborgd
zijn. Nergens bestaat de vrijheid gelijk in België. — Het ¢e vervolg en slot over de samenvatting in het onderwijs. — De Aanschouwing in het middelbaar onderwijs. Een spoorslag voor onze lagere
scholen. Het is eene reeks artikels van het Bruss. dagbl. Le
XXe Siècle, over het pedagogisch Congres van Bonne-Espérance.

— Concentrische verhandeling in de drie graden van het onderwerp: Onze
nationale feesten. — Voorts nog art. over practisch rekenen, over
de tentoonstelling van Luik, env. Officiëele stukken.
— October 19o5.
Beknopt verslag van schoolinspectie. — Het internationaal
Congres der Opvoeding te Luik. - De School-matigheidsgenootschappen uit opvoedkundig oogpunt. Voordracht van den
Hr. Sengers. — Lessen voor adultenscholen. — Taalkunde.
Eigenaardigheden der Belgische Schrijftaal, door C. Claerbout.Programme du Cours de flamand a Liége. Officiëele stukken.
St-Cassianusblad. Maandschr. voor Opvoeding en Onderwijs, Mechelen. November 19o5.
Het maandschrift drukt den zoo schoonen omzendbrief van
HH. Hoogw. de Bisschoppen van België ter gelegenheid van
ons vaderlandsch jubelfeest. Verder opgeteekend : het verslag
van 't congres van Bergen nopens het lager onderwijs ; — het
lager onderwijs op de tentoonstelling te Luik ; -- eene aan
vergadering der christene-sprakvnK.Muyldemsop
onderwijzers te Turnhout, den 26 Sept. 1. 1., ; — een art. van
Mr Roevens over het Ghristen -onderwijzersverbond; — officiëele
stukken; — boekennieuws, enz.
De Groene Linde. November 19o5.
Omer K. De Laey schetst in zijn Iyzerwegreizigers kort en
geestig, de reizende Engelschen, Duitschers en Franschen.
E. H. De Cock in zijn Uitkijk schrijft zijne indrukken neer over
het Congres van het Davidsfonds te Lier « tot zijn eigen geluk
en voorspoed zal de warmte van het jonge broed zijn eigen
vleesch en merg doorgloeien en een nieuw beloftenrijk leven
wekken in zijn oude, stramme lijf. » Dan gaat het over de jongere
Vlaamsche letteren ((er is te veel navolging, bewuste of onbewuste, bij ons schrijversvolk... Het is klaar dat de meeste proza
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« gestreuvel » is, en dat de de verzen door den band onder een
invloed staan, ofwel van Gezelle ofwel van Kloos en Cie. » Ten
slotte nog eene opwekking tot het vieren van Ledegancks eeuwfeest, Zielelente, 'n Bohemiaantje en'n Ongelukkige Dag drie aardige
schetjes door Rud. Fryters, K. E. en Ern. Claes — Verzen door
Felix Rutten, Aran Burfs, j. Hammenecker, J. Eeckhout. A. Van
Cauwelaert, J. Geyens, Reim. Kimpe en Ern. Windels.
De Vlaamsche Kunstbode, October 19o5.

Nelle van den Boschkant, schets door Okt. Steghers. Steghers
is een jongen waar talent in steekt; maar hij schrijft te veel, zou
meer moeten zijn onderwerpen doorpeinzen, ze «zien»enzijnstijl
beter verzorgen. — Herdruk van F J. Van den Branden's opstel
over Eug. Zetternam. — Medard Verkest in Een « vrouwelijke» Ar
uit de XVIe eeuw vat de bijdrage samen van Dr Jef Cu--chivars
yeller over zuster Elisabeth van Elderen in de Melanges aangeboden aan Paul Fredericq — Verzen door Jac. Stinissen, Leon
Buyst, M. Van Winekel en Fr. Van Mechelen. — Vlaamsch
leven en kroniek.
De Banier, deelen 6-8
Van L. Lambrechts een gedicht Rond de Waschkuijb en een
Limburgsch Halewijnlied opgeschreven te Martenslinde. Het
zal met melodie en begeleiding opgenomen worden in eene verzameling van oude Limburgsche liederen die schrijver toekomend
jaar zal uitgeven. — Slot van Alf. Jeurissens Maerlandsche doodenvertelling : De Witte Vrouw en van J, Lenaerts gedicht De
Val der Engelen. — Verslag over den Vlaamschen gouwdag te
Reckhem ingericht door den Oud-Hoogstudentenbond dén 24»
September 1. 1. — Vervolg van Dr Gesslers Taalkundige Studiën,
Hier gaat het over de Indo-Eurol'eesche Taalfamilie — Eene toespraak
over 't Vlaainsch in 't onderwis — Letterkundige ontleding van
Winkler Prins' Maaiers door J. G(eurts). Voorts verzen door L.
Nelissen en Cl, Van der Straelen.
Verslagen en mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie.
September 19o5.
Edw. Gaillard deelt een nieuw fragment mee van Maerlant's
Wapene Martijn. Voorts verslag der zitting van abn September.
Biekorf. t ken 20-22
Dr E. Lauwers vertaalt het 4e en 5e tooneel uit Koning Lear
— Dr A Depla schrijft Over Pokken-zetten. — E. H A. Mervillie
schrijft « e reeksen antwoorde aan Eerw. Duinez. » en verdedigd het bestaan der borstelbie. — Manuël Matte vertaalt uit de
deensche Zee- en Strandgeschiedenissen van Holger Herolt Drachmann een eigenaardige schets De Strandwasscher. Voorts Mengelmaren, en verzen door F. De Jonghe, D. Van Haute, Om. K. De
Laey. Ook twee onuitgegeven gedichten van Guido Gezelle.
Het Katholiek Onderwijs. November I9o5.
Z. E .H. Kan. Am. loos schrijft Over het aanleeren van nieuwe
woorden aan kinderen en beroept zich, ter staving, op Mgr Merciers Psychologie. --- P. Morre geeft het vervolg Van zijn opstel
Over de Vespers. V. D. L. schrijft geestdriftig over de scheiding
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van België met Holland in í83o. — Staatsprogramma van het
lageronderwijs en schoolnieuws.
't Park's Maandschrift.
J. L. J(ansen) geeft eenige geschiedkundige aanteekeningen
over De Abdij van Averbode. — Belgische zendelingen der orde
van Premonstreit uit de abdij van Grimbergen in Zuid Afrika en
Canada, — Brief van E. H. B. Maussen uit Montes Claros met
bijzonderheden over het volksleven in Brazilië.
-

Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude
Hertogdom Brabant October rgo5.
E. H. Goetschalckx deelt geschiedkundige bijzonderheden
mee over Het Hof « Ten Wijngaard» onder Schooten, een der
schoonste buitenverblijven uit den omtrek van Antwerpen. —
Vervolg van E. H. De Ridders aanteekeningen over het kapittel
van St Germanuskerk te Thienen. — XVe vervolg van Edm.
Geudens Plaatsbeschrijving der straten van Antwerjien en omtrek.
Max De Troostembergh schrijft over het huis ((Op de Biest »
op St Jacobsplaats, vroeger het Biestplein, te Leuven.
Germania. November r9o5.

Nationale Bildung een aanspraak van Rich. Lieske. — Samengevat een opstel van Sidney Low uit de Standard over de Duitsche
-

fabrieken en het leven der Duitsche en Engelsche fabriekwerkers. Hij gelooft dat de Duitsche arbeider beter gevoed is, en
schrijft dat toe aan de Duitsche huisvrouw. — Bene uitvoerige
bespreking van prof. Samasse's werk Das neus Si dafrika, geknipt
uit een of ander blad want ze begint « Unter dieser Ueberschrift
ist bei C. A. Schwetske & Sohn Berlin. ein Buch aus der Feder
des Südafrikanischen Mitarbeiters Genannter Zeitung erschienen... » Uit In Germaansche Landen van Omer Wattez. Bj Beethovens Graf te Weenen. — Die Eiszeit in den Reinlanden, volgens
Dr Pohlig. — S. B. v. Maassen bespreekt in zijne Duitsche Kroniek
eenige jongst verschenen Duitscbe boeken.
Ontwaking. November rgo5.
Dr von Romer, schrijft over Vincent van Gogh, hij «wil als
psychist het goed recht dier pathologisch groote geesten verdedigen » en wil «toonen in de werken van v. Gogh den subliemen
goddelijken waanzin: ja het sublieme, het sereene en 'tgoddelijke, maar ook den waanzin van den Meester ». Uit eene nota
onder aan de bladzijde 400 blijkt dat de schrijver binnen kort de
vertaling zal uitgeven van Nietzsche's Also sprach Zarathustra.
Daarmee verstaat men den stijl en ook ten deele den inhoud van
dit artikel. Fijne Fragmenten door Jacob de Haen. Vervolg van
Oscar Six' novelle In den avond. Verzen van Siska Van Daelen
en Neel Hiddar.
Durendal, October i9o5.
Frans Ansel wijdt geestdriftige bladzijden aan den jongst
overleden franschen dichter José Maria de Heredia wiens
« Trophies résisteront aux outrages du temps, aver plus de bon
H.-heurq'acntvedsfrè'a;n».—E
Verhelst is niet goed te spreken over Jordaens « à ceux qui ne
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le soupçonnaient pas, cette exposition fait découvrir un Jordaens
peu soucieux de la dignité de son art, báclant à la hate des sujets
auxquels it ne croyait pas, sans méme dissimuler son dédain ou
son scepticisme gouailleur, signant des machines entreprises par
amour du lucre, et dont it abandonnait l'exécution aux manoeuvres de son atelier, donnant la pleine mesure de son mauvais
gout et ses préférences pour le détail matériel, scurrile ou
obscène, gáchant de plus en plus son talent en des recherches
de colorations invraisemblables et déplaisantes, jusqu'à renier
ce qui avait fait le grand charme de ses bonnes compositions:
l'éclat et la vigueur du colons. Nous avons done appris à
reconnaltre en Jordaens le plus inégal des peintres, qui eut le
malheur de survivre longtemps à l'apogée de son talent, et dont
l'eeuvre méritoire se borne à une douzaine de belles toiles ». —
Vervolg van H. d'Hennezels' roman Le Transfuge en van Joz.
Janssens' Fra Angelico. Voorts verzen en kroniekenLa Quinzaine. ier Juillet 19o5
— Louis Arnould. De la Patience féminine dans l'éducation. —
Lucien Donel Aux champs des Mardelles. — Emma Angot. Le
Conservatoire des Mimi-Pinson. — Joseph Wilbois. L'utilisation du
positisme, à propos d'un livre recent. Schrijver ontleedt het boek van
Brunetière en beoordeelt eenige gedachten. Brunetière wil het
positivisme van Aug. Comte gebruiken tot het verdedigen van
den kristen godsdienst. De kristen apologist kan drij zaken uit
het positivisme overnemen De strijd tegen de hoofddwaling der
xvllie eeuw. 2. De Metaphysiek van Comte. 3. De studie der
maatschappijleer die tot den godsdienst leidt. Ziedaar het boek
van Brunetière. Wilbois tracht te toonen hoe Brunetière de
gedachten van Comte, dien hij niet begreep, heeft willen gebruiken en hoe hij met de beste hedendaagsche positivisten overeen
aanziet Comte ten onrechte als een metaphy--stem.Bruniè
sicien. De subjectivisten en de phenomenisten verwerpen de
metaphysiek. Valt een schrijver het subjectivisme aan dan
wordt hij dikwijls als een metaphysicien aanzien, al is hij
phenomenist. Dit is hier het geval met Comte. — Comte was ook
niet godsdienstig. Metaphysiek en godsdienst moet men bij de
volgelingen van Comte zoeken. — J. Segond. Le Crépuscule des
idles. — G. Le Roy Liberg. Au Tonkin. III. — J. P. Armand
Hahn. Lefon de choses. Enquéte de la Quinzaine. Qu'est-ce qu'un dogme?
VII.-VIII. Un théologien traditionnel, antwoordt op de artikels
van Leroy dat er redens tot geloof zijn. 2. Dat het dogma
niet alleen een ontkennenden zin heeft.
— r6 Juillet 59o5.
— Latreille, Les derniers jours de Joseph de Maistre, racontés par
sa fille Constance de Maistre. — Marc Hélys. Femmes de lettres suédoises contemmoraines. Selma Lagerhof. — Lucien Donel. Aux champs
des Mardelles. II. — Louis Le Barbier. En Mauritanie. — Joseph
Wilbois L'utilisation du jbositivismne, à Propos d'un livre récent. II
Comte was geen metaphysicien. Door de studie der wetenschappen zijn de volgelingen van Comte stil aan een weinig tot de
metaphysiek weergekeerd. In het hedendaagsche positivisme
vindt men ook eene meer godsdienstige strekking. — Vte Jean
de Montlaur. Récits en chéchia. tine udith inédite. — André
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Baudrillart. Vinisius d Nigra. L'origine d'une lettre de direeiion•écrite
ily a. i600 ans. — Enquete de la Quinzaine. Qu'est -ce qu'un dogmne ?
IX, X, XI. XI Un professeur de petit séminaire, antwoordt, ook
aan M. Le Roy dat het dogma niet alleen eenen ontkennenden
zin heeft. X « Un professeur de Lycée », antwoordt dat hij de
« intellectualiste » beteekeiiis van het dogma, welke het immer
gehad heeft wil behouden. In plaats van te vragea Qu'est-ce
qu'un dogme? », zou Mr Le Roy beter doen te vragen: Comment
concilier nos dogmes éternels avec la philosophie transitoire de
19o5 ». X. J. Fontaine antwoordt dat er met Mr Le Roy niet te
redetwisten is, vermits deze, « volontariste » tot in 't merg der
beenderen, van een gansch verschillend standpunt vertrekt. —
Paul Narsy. Art et Littérature.— Jean Lionnet. Chronique littéraire.
Deux livres sur l'Alsace.
Bulletino critico di cose franciscane, April-Juni 1905.
Eindelijk de tweede langgewenschte aflevering van het belangwekkend tijdschrift.
Het eerste artikel — eene bijdrage aan de Italiaansche gewijde dichtkunde, uit den codex: ((deli' Archivio capitolari di
Pisa » getrokken, levert 5 puikdichtjes van onbekende schrijvers
—. tintelend^van zuiver, zoet, zielsverheffend en gloedvol middel
godsdienstgevoel, op wiens liefdevleugelen. na Fran--euwsch
ciscus' komst, de samenleving zich zoo dikwijls tot het boven
verhief. Verscheidene dichtjes waar de diepvoelende-naturlijke
ziel van Giacopone di Todi, zoo bewonderenswaardig om de
weemoed-sidderende klanken van het • Stabat Mater dolorosa
als om het vreugdetrippelend « Stabat Mater gaudiosa » kristal
helder in weerkaatst. — Dan beschrijving van een handschrift
der 15de eeuw (14.76) berustend in de bibliotheek van Padua, over
de twaalf gezellen van S. Franciscus. Het ze deel beantwoordt
grootendeels aan de « Actus S. Francisca et sociorum ejus » uitgegeven door P. Sabatier. Eene vergelijking met het handschrift
van » Antwerpen » in het licht gegeven door den verdiegstvollen
P. Stephanus Schoutens zou wellicht niet zonder belang zijn.
Het tweede deel een handschrift der frissche balsemgeurige'
« Feoretti di S. Francesco » gevolgd van betrachtingen over de
wondteekenen van S. Franciscus. Het derde behelst verscheidene litturgische officien.
Vervolgens zaakrijk artikel van Leon de Kerval over dé
hronnen der oorspronkelijke Franciscaansche geschiedenis_ Vrij,
rechtzinnig en onafhankelijk teekent de «Speculum perfectionis -)
het ware beeld van den zoeten, ridderlijken Poverello, tot in de
fijnste gevoelens zijner ziel, terwijl de officieele geschiedschrijver
Thomas a C eano, uit schrik van broeder Elias, er dikwijls de
luisterrijkste kleuren van achterlaat in zijn vita ia (wat hij toch
wel soms verbetert in zijn vita aa,) en St Bonaventura de.gesehiedkundige waarheid soms opoffert aanzijn bevredigingsplan.
Mijns inziens zal Dr Walter Goetz na de bewijsvoering van De
Kerval het lastig hebben om zijne stelling te houden: ((Thomas
a Celano is het hoofdgezag in de Franciscaansche geschiedenis »
— Verder eene spitsvinnige kritiek van Felice Tocco over
«Examen de la vie de frère Elie du speculum vitae, par Sabatier»
De Bulletino sluit- met belangrijk boekennieuws, een verslag over
de werking der « Société d'études franciscaices de la Grande
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Bretagne» en eenige belangrijke nieuwstijdingen die deli wel -

komsgroet vootal der franciscanizanteti verdienen.

Lectuur, nT 6.
Dit nr 6 werd ons eerst in October toegestuurd... eindelijk.
Wij treffen er in aan de bespreking van 17 fransche boeken, en
van 7 Nederlandsche. waaronder Vermeylens ((Eerste bundel
verzamelde opstellen » het eenige Belgisch werk is. De aflevering
zet de opgave voort der verhalen in Engelsche taal die voor 'n
biblioteek geschikt zijn ; doch 't is al te dikwijls een half-volle
titel, zonder jaartal, zonder drukker, zonder iets bibliogra--dige
phische waarde, Zoo iets of niets is al 'tzelfde. Het overzicht der
tijdschriften is gebrekkig. « Lectuur » zegt gaarne de waarheid
aan de ((vrienden » ; wie zegt eens aan haar dat, van een katholiek
tijdschrift van haar slag, meer mag verwacht? Me dunkt mij, dat
de klanten in protestantsche guldenwinkels gauwer en goedkooper zijn gediend. J. M.
De Katholiek, November i9o5
F. J. P. G. van Etten schrijft over De Messiaansche Psalmreu,
de zeven psalmen die den Messias en zijne kerk voorspellen.
Vervolg van Dr A. Habets' studie over de regeering van den
raad van state en van Don Juan van Oostenrijk 1576 en 1577,
waarin de sluwheid van Willem van Oranje helder aan 't licht
komt.
Het verband tusschen den gas- en den 'gloeistof toestand door
Xenia een ongeteekende schets.
Dr W. H. Keesom.
--

—

Studiën. Dl. 65. — afl . 2.
Vooraan een In Memoriam van P. Paulus Bruin, den 25 Sept.
in het college te Oudenbosch overleden, een trouwen meewerker
van De Studiën, welbekend om zijne Sociologische beginselen. — De
kenwaarde van het mensehelijk verstand. — Een lezenswaardig artikel
van W. Van Nieuwenhoff over Jacob Roelandsz, 1655-1683, hoe
hij Jezuiet wordt, regelmatig schrijft aan zijne ouders die hem
verstooten, hoe hij missionaris wordt in Brazilië waar hij sterft.
— J. Van Kasteren bespreekt jongst verschenen werken over
Schriftuur, en H. J. Allard het boek van pater Delehaye Les le-

gends hagiographiques.
De Gids. November 19o5.
Eerste hoofdstuk van een roman Kunstenaarsleven door
Is. Querido. — Voor een Doode, verzen door Helène LapidothSwarth. — H. L. F. Pisuisse bespreekt de verschillende beweringen aangaande Petrarca's liefdegeschiedenis. « De vrouw die Petrarca een en twintig jaar bij haar leven bemind, wier ongerepte
kuischheid en schoonheid hij tot tien jaren na haar dood in
onsterfelijke zangen verheerlijkt had moest dus zijn Laura de
Noves, gesproten uit een aanzienlijk Provenc'aalsch geslacht,
omstreeks haar achttiende jaar gehuwd met Hugo de' Sade, syndic van Avignon,... De zinnelijke begeerte om haar te bezitten
had den dichter in zijne jeugd beheerscht, maar was gaandeweg;
van hem geweken. Lang voor haar dood was ze voor hem
geworden de leidsvrouw tot een rein leven, gericht op de onsterfelijkheid. De bijzonderheid dat hij bij eene andere vrouw intussc en twee natuurlijke kinderen verwekte, had aan deze ideale
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verwantschap geen afbreuk gedaan. » —Prof. A. Bruining begint
een opstel over WetenschapbelijkeMethaphysica. — De letterkundige
kroniek is gewijd aan Vertalen en Vertaalkunst. De slotzin mag
hier wel overgeschreven worden « ook hier achten velen zich
geroepen, en zijn maar weinigen door aangeboren taalgevoel en
smaak uitverkoren. »
Taal en Letteren. t5 Oct. i9o5.
M. Van Wijk schrijft Over Nederlandsche Grammatica naar
aanleiding van Dr K. Holtvasts Beknopte Nederlandsche Spraakkunst
«Des te verdienstelijker is nu de onderneming van Dr Holvast,
om een schoolgrammatica in «nieuwen » geest te schrijven....
Tegenover het goede staat ook veel minder — goeds : in ver
gevallen ware het beter geweest verder te gaan dan-scheidn
schrijver doet. » Overgedrukt uit de Amsterdammer een artikel
van Kollewijn. ter gelegenheid van Prenau's verhandeling bekroond door deVlaamsche Academie. «Een algemeene beschaafde
spreektaal bestaat er niet. (in België) Men bedient zich van
dialekten, of wel behelpt zich met een mengsel van dialekten en
boektermen. De groote massa van de Vlamingen staat bovendien vreemdtegenover de schrijftaal.» Voorts kleinere bijdragen:
Door het oog van een naald, Meerenberg, Physiologieën enz.
De Hollandsche Revue. 25 Oct. 19o5.
Rubriek Wereldgeschiedenis : Over de verdragen tusschen Engeland en Japan, tusschen Duitschland en Frankrijk aangaande
Marokko, tusschen Zweden en Noorwegen. — In Belangrijke
Onderwerpen zet T. Landré zijn zienswijze uiteen over nijverheidskunst ; voorts wat men moet doen om geesten te zien, het socialistisch congres te Iena, wat er gebeuren moet als •koningin
Wilhelmina kinderloos komt te overlijden. Karakterschets G. C.
Van der Zwaag, socialistisch kamerlid in Nederland. — Als
Boek van de maand: Rasverbetering en bewuste Aantalsbe¢erking door
Dr J. Rutgers.
Op de Hoogte, Oct. 19o5.
Nieuws over de maand die heenging, Het vredes-ideaal,met
portretten van Fred. Passy en Bertha Von Suttner. Vervolg van
Suze la Chapelle-Roobols roman Hel Japansche Huis. Ed. Thorn
Prikker schrijf tover Oud-Japansche kunst met zeer mooie afbeeldingen. — De vrouw in Korea door A. Von Schmidt. —
Nieuws over jongst verschenen boeken en de gebruikelijke kronieken.
Revista Internazionale. Agosto 19o5.

Dell efficacio del christianismo sul diritto benale dei romani, Quirino
Bianchi. — Ii laboratorio meccanico in famiglia, Armand Juliu. —
L'unione sociale ¢o¢ulare dei cattolici in Italia, Prof. G. Toniolo.
— September igo5

i. Le kensioni ai vecchi oerai nel Belgio secondo la Zegge zo maggio
zgoo, Giuseppe Goria. De pensioenen aan de oude werklieden
in België, volgens de wet van ron Mei igoo.
Schrijver geeft in algemeen overzicht de regeling der werkmanspensioenen in België, te goed bekend om ze hier verder te
behandelen. Alléén de beoordeeling. Reeds op d'eerste bladzijde
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na de verklaring van het vraagstuk, leest men : ((de wet van
io Mei 5900 is noodig, broodnoodig misschien, omtot de oplossing te komen van het vraagstuk der werkmanspensioenen ; ....
nog eens is het met alle wenschelijke grondigheid bestudeerd in dit
land, dat in het groote werk der verlossing der werkklassen tot
leider en voorbeeld aan andere volkeren gediend heeft, door zijne
zuivere opvatting van liefde en gerechtigheid, die zijne hoogere
standen in den kop dragen. Dank aan die weldadige wet, mogen
de belgische burgers met gerustere geest de toekomst te gemoet
gaan ». Toch niet te geestdriftig ? - 2. La Semaine sociale, di
Orlean'. A. Lorin. — 2. Dell efficacia del Cristianismo stall diritto
penale dei romani, Quirino Bianchi.
— Octobre r9o5.
Ii congresso cattolieo di Strasburgo, Pietro Pisani. — L'imftosta

sul dagio-consumo, Dante Munerati. — L'unione sociale populare fra i

cattolici in Italia, Giuseppe Toniolo

ttttt t OMROEPER . . . .#.

Binnen kort zullen ten huize der inschrijvers
van ons Tijdschrift de kwijtingen voor 1906 aan
worden.
-gebodn
Daar er elk jaar nog al veel kwitanties weerkeeren uit oorzaak van adresverandering, verzoeken wij vriendelijk de belanghebbenden, den
Nederlandschen Boekhandel daarvan in tijds te
verwittigen.
DE REDACTIE.

De Dietsche Warande werd gesticht in 1855. Ze bestaat
dus 5o jaar. We hadden gehoopt deze laatste aflevering van het
jubeljaar te kunnen wijden aan de familie Alberdingk Thym,
maar twee onzer meewerkers werden door ziekte belet hunne
toegezegde bijdragen in tijds in te zenden.
Het Alberdingk- nummer komt dan eerst met Nieuwjaar :
artikelen van E. H. Binnewiertz over Jozef Alberdingk, van
hoogleeraar Sencie over Paul Alberdingk, van E. H. Lemaire
over P. J. H. Cuypers en van Dr. J. Persyn over Karel Alberdingk (Lodewijk Van Deyssel).
Vivat's Geillustreerde Encyclopedie. De 8ie en 8ze aflev.
kwamen ons toe, loopende van blz. 64o1 tot 656o. Zij zijn even
zorgvuldig en sober bewerkt als de voorgaande. Bijzonder opgemerkt de artikelen: Pontynsche moerassen, Pope, Portugal,
posterijen, Potgieter, Pruisen, psychiatrie, Pythagoras en Kaderdieren.
Liederen voor ons volk. Als bijnummer voor den eersten
jaargang ontvingen we Fan 't Maagdeken, woorden van Raf. Verhulst en muziek van Willy De Vos. Als eerste nummer van den
nieuwen jaargang: Waartoe, woorden van Frans de Cort. muziek
van Florim. Van Duysse. Met nadruk zij hier de goedkoope
volksuitgave nog eens aan alle Vlamingen aanbevolen. Prijs:
2 fr. voor Antwerpen, 2,5o fr. buiten Antwerpen.
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Nederlandsche omgangs- en verkeerstaal.
In De Amsterdammer (Weekblad voor Nederland) van Ig Nov.
lezen wij het volgende :
« Krachtige kunstenaars als Gezelle, Streuvels en Teirlinck
werken mede aan den opbouw (eener Nederlandsche omgangsen verkeerstaal) door hun in vrije uiting tot kunsttaal verwerkt
Nederlandsch, naar eigen zielendrang geschapen.
» Houdt ook de taal van het Noorden zich vrij van dwang
— die groei belemmert — en blijft ook zij zich voeden met wat
uit de « levende taal » haar steeds verfrissen kan, en blijft er
voortdurende betrekking ook in geestesleven tusschen Noord
en Zuid, dan zal er eens zijn de eenheid van 'n krachtig Nederlands in Noord en Zuid, zooals de groeiende eenheid in de r6e
eeuw, «organisch gegroeid, zegt Vermeylen, uit gezonde ont» wikkeling van alle leden der Nederlandsche taal. Of liever die
» eenheid is er, en dat weet eenieder wel, die wat zuiver en
spontaan taalgevoel heeft. »
Elk land geve het zijne, uit elk gewest geve men het beste
en al het leefbare: we zullen nooit genoeg woorden hebben, er
zullen nooit genoeg stemmen zijn, om al de rijke verscheidenheid van dit stuk aarde, van dit stuk menschelijkheid uit te zingen. Nu Vlaanderen tot nieuwe kracht en nieuwe schoonheid
wordt opgeroepen, zingt het meê zooals het gebekt is, en tot
spijt van hiders tongen. Zoo worde dan onze taal een trouw en vol
beeld van ons wezen, ja eindelijk een algemeene, echt-ledig
nationale taal : niet meer het Hollandsch maar het Neder
NYLAND.
-landsch.»DA
Ingekomen boeken ter bespreking:
A. RoEGIERS. La question des Humanités en Allemagne.
Solutions actuelles et enseignements à en tirer. Tournai,
Decallonne-Liagre, 19o4.
PRINSES MARY KARADJA. De bovenzinnelijke wereld. Ervaringen en leeringen. Met toestemming van de schrijfster
bewerkt. Met inleiding van H. J. Schimmel. Bussum Van
Dishoeck, prijs f 1.25.
H. ALPHONSUS DE LIGUORI. Bezoeken aan O. H. in het
H. Sakrament, uit het Italiaansch vertaald door Pr. J. Th.
Beelen. Rouselare J. De Meester, fr. o.65.
LADISLAS VAN HOOREBEKE. Histoire de la Politique contemporaine de Belgique depuis 1885. Tome premier so Juin33 Octobre 1884. Gand A. Siffer, fr. r.5o.
MODERNE SPROOKJES van Oscar Wilde, naar het Engelsch
door Marie Van Oosterzee. Boekversiering en illustraties van
de Wall Perné. Uitgegeven door de Hollandia Drukkerij te
Baarn.
R. H. DE FREMERY. Handleiding tot de kennis van het spiritisme met illustratiën. Bussem. Van Dishoeck 5906.
TH. COOPMAN en JAN BROECKAERT. Bibliographie van den
Vlaamschen taalstrijd. Tweede deel 1845-52. Gent A. Siffer 19o5.
LODE BAEKELMANS. Havenlichtjes. Antwerpen Ned. boekh..
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ONZE VLAAMSCHE DICHTERS, Aalst De Seyn-Verhougstraete,

Igo5.

J. B. Ruzlus. Heilig Indië. Bussem Van Dishoeck Ie en 2e
deel, prijs fr. 4.25
ALBERT VERWEY. Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche
Dichtkunst. Wereldbibliotheek. G. Schreudens, Amsterdam.
FELIX RUTTEN, Eerste Verzen. Amsterdam. Van der Vecht.
GUSTAAF VERMEERSCH. Mannenwetten, C. A. J. Van Dishoek. Bussum. 2 deelen.
Nieuwere uitgaven der Firma Noordhoff. Groningen.
A. DE FROE. Kern der Engelsche spraakkunst, f o,5o.
A. E. SWAEN. Short History of English Litteratur, f o.5o.
Dr. J. KORS. Leerboek der Algebra met opgaven. Tweede
druk, nagezien door Dr. O. Postma.
S. SUTAN. Wörter, Sprichwörter and Redensarten mit besondrer Rucksicht auf gleichlautende Wörter and Eigenheiten
der deutschen and niederlandischen Sprachen, Revidiert von
J. Knoest., 6o cent.
H. RIDER HAGGARD. Mr. Melon's Will Sewed f I,5o.
L. VAN ZANTEN Jzn. Leerboek der Algebra ten gebruike bij
het onderwijs der ambachtslieden. f o,4o.
B. LAARMAN. Zielkunde en algemeene onderwijsleer. Een
studieboek voor Candidaat- Hoofdonderwijzers. Prijs f 1,25.

Doncker (G.), Kleine vaart en visscherij. Beknopte handlei
voor de practische zeevaartkudde ten dienste van jeugdige-ding
zeelieden. Amst. Stemler's Boekhandel. (8 en 84). kl. 8°. fo.75.
Hagers'J.), Het koopmansboekhouden en zijne toepassing
in de practijk. Dl II. Maandelijksche methode.'s-Gravenh.,Van
der Laan & Co. (6 en 157). gr. 8.f2.—
Nederland. Jaarboek ter bevordering van industrie, handel
en verkeer. í9o5– 1906. Onmisbare gids voor binnen- en buiten
anders. 's-Gravenh., Handelsvennootschap «Unitas' . [Haarlem,-l
Gebr. Nobels]. (294, m. afb en i krt. in klrndr.). sm. 8°. ft.—,
(Verschijnt ook in 't Duitsch Fransch en Engelsch.
Bussemaker (Th. , Verslag van een voorloopig onderzoek
te Lissabon, Sevilla, Madrid, Escorial, Simancas en Brussel
naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland.
Op last der regeering ingesteld. 's-Gravenh.,W. P. van Stockum
& Zoon. (8 en 206). gr. 8°. f2.5o.
Rapporten van de commissie in Nederlandsch-Indië voor
oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera 19o3. Uitgeg.
voor rekening van het Bataviaansch Genootschap van kunsten en
wetenschappen. 's-Gravenh., M. Nijhoff. Batavia, Albrecht &
Co. (8 en 77, m. pit. 26---62). imp 8°f5.
Bouten (Hub. J.) [H. J. Bartels], De geographie aan de
Nederlandsche universiteiten. Een pleidooi voor voldoend hooger onderwijs in de aardrijkskunde. Amst, E. van de Vecht
(6r, m. i port.). gr. 8°. fo.75.
Klassieken (Nederlandsche). uitgeg. en met aanteekeningen
voorzien door Eelco Verwijs. IV. G. Brandt, Leven vanVondel.
2e druk, bew. door J. Hoeksma. Amst., A. Versluys. (8 en 1 44).
post. 8°. fo.75.
Duyse (Fl. van),Tien oude Nederlandsche liederen. 4e reeks.
Voor koor, met of zonder harmonium-begeleiding. (Uitgave van
het Algemeen Nederlandsch Verbond). 's-Gravenh.. G. H. van
Eck Jr. (49(. roy. 8°. fr.
Schrijnen (Jos.), Inleiding tot de studie der vergelijkende
Indogermaansche taalwetenschap, vooral met betrekking tot de
klassieke en germaansche talen. Bibliografie — geschiedkundig
overzicht - algemeene beginselen — klankleer. Leiden, A. W.
Sijthkff. (x6 en 225). gr. 8°. f8.

w 1.

i

~ NOORD - NEDERLANDSCHE

WERKEN Q

Nieuw verschenen Boeken (i).

Albers (P.), Handboek der Algemeene kerkgeschiedenis.
DI. I. Nijmegen, L. C. G. Malmberg. (8 en 463). gr. 8°.J3.
Bettany (G. T.), De godsdiensten der wereld. Voor Nederland bewerkt en op velt punten herzien en uitgebreid door J. G.
Boekenoogen. Dl. II. Amst., Cohen Zonen. (4 en 62o). gr. 8b.
.f3.75; geb. 4.45
Jorgensen (Joh.), Gelijkenissen. Vertaling van Henri H.
van Calker. Venlo, G. Mosmans Senior. (79). gr. 80 fo.6o; geb.r.
.

Thomas a Kempis. Orationes et meditationes de vita
Christi. Edidit Lud. Peters. Kerkrade, N. Alberts. Heerlen, Jos.
Alberts. (zo en 351). am. 80. ff.4o.
Hamel (J. A. van), Handleiding bij de practijk der kinderwetten. Uitgeg. in opdracht van den Nederlandschen bond tot
kinderbescherming. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon.
(zo en r7o). kl. 80. fx.5o; geb. 1.90.
lies (B.), Berechting van jeugdige delinquenten. (Kinderwetten van 12 Febr. rgor, Stbl. (63-64). Gron., P. Noordhoff.
(8 en 232). gr. 8n. f250; geb. 3.
Léon (D.), De rechtspraak van den Hoogen Raad. 's Gravenh., Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, gr. 8 0
Dl. H. 3e druk. Afl. 4. De rechtspraak op het wetboek van
koophandel. Boek I. (Artt. i - 3o8 . Tot op r Januari 19o5 bijgewerkt door Arnold Levy. (12 en 525) bij inteek. J8.5o ; .afz. fg. —
.

)

Scheffer (D. H.), Algemeene wet betreffende den in-, uit- en
doorvoor en de accijnzen. 'Wet van 26 Augustus 1822, Stbl.
no 38). Amst., Ipenbuur& vanSeldam. (732). gr. 8°f6.5o ; geb.7.25.
Tijdschrift (Militair-rechtelijk). Gedrukt en uitgegeven op
last van de departementen van marine .en oorlog. Dl. I. Afl. I.
's-Gravenh., Mouton & Co. gr. 8°. Per dl. (6 afl.). /s.80.
Valckenier Kips (J. H.), De liberale beginselen. Haarlem,
De Erven F. Bohn. (4 en 72). gr. 8 0 1o.75.
.

(i) Deze lijst dient niet tot aanbeveling. Wij nemen er alle werken in op die voor
onze lezers van belang kunnen zijn. f i = s.ro fr.
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Tijdschrift van het Kon.
Ned. Genootsch. voor
Munt- en Penningkunde . . . . . . r87, 402
Van Onzen Tijd 84, 289, 401

Varden
2g2, áo5
Vlaanderen
79, 281, 393
Volkskunde
r83, 283
Willems-Ponds (Tijdschr.
van het)
r84, 283
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Dr. Eng. Van Oye, In 't Blauwe (J. P.) . . . . . . . 74
G. Van Pof .'el, Modern Handelsduitsch (K. M.) . . . . 274
E. Van Roey, De Objectibus et Actibus ad Justiciam pertinentibus. Principia generalia (J. R.) .

.

.

.

.

.

.

266

0, Veenstra, Deutsche Sprechschule (J. K.) . . . . . . 391
O. Weise, .IEsthetik der deutschen Sprache (D. C.) . . . 77
W. H. Wisselink, Vraagstukken ter beoefening in de Algebra (V. V.)

.

.

.

.

.

.

.

.

Id., Kern van de Meetkunde (V. V.) .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
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TIJDSCHRIFTEN
WAARVAN
IN HET TWEEDE HALFJAAR

1905 CRITISCH OVERZICHT GEMAAKT WERD

Academie (Verslagen en
Mededeel. der Kon.
Vlaamsche) 8o, 396, 487
Annales de 1'ordre des
Premontrés . . . . 398
Arbeid (De Vlaamsche). 398
Archief (Nederlandsch
- voor Kerkgeschied. 287
Banier (De) . . . 283, 487
Biekorf 81, 183, 280, 396, 487
Bijdrage tot de Geschiedenis van het aloude
hertogd. Brabant 286, 398,
488
Bulletino critico di cose
francescane . . 87, 490
Cassianusblad (St.) 79.486
Dietschland (Jong) . . 282
Durenda182,184, 286, 399, 488
Echo kDas litterarische) 88,299
Fédération Artistique 82, 399
Germania 8o, 281, 396, 488
Geschiedkundige Bladen 403
Gids (De) 83, 188, 287, 396,491
Gids (De Katholieke) 187, 287
Gids (De Vlaamsche) . 284
Katholiek (De) 84, £66,401,491

Kunstbode (De Vlaamsche) . . 8o, 280, 396, 487
Kunst en Leven . . , 397
Lectuur . . . . . . 491
Linde (De Groene) 183, 285,
486
Noord en Zuid 85, 288, 402
Onderwijs (Het Katholiek) . . 184, 283. 396, 487
Ontwaking 8 r,184, 28o, 396, 488
Op de Hoogte . 86, 288, 49 2
't Park's maandschrift . 8,,
184, 286, 488
Quinzaine (La) . . . . 489
Revista Internazionala . 492
Revue biblique. . . . 404
Revue (De Hollandsche) 85,
io8, 288, 403, 492
Revue des Questions
scientifiques . . . . 87
Revue Neo-Scolastique ,85,
399
School (De Belgische) 79,486
Stemmen onzer Eeuw . r88
Student (De) . . . . 393
Studiën . . . . . . 491
Taal en Letteren 84, 402, 492
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Lud. De San, S. ,7., Tractatus de Divina Traditione et Scriptura (Dr. A. Dupont) . . . . . . . . . . . .
Marius Devis, Le droit divin et la souveraineté populaire .
R. P. Dom Besse, Les saints protecteurs du Travail (F. P.).
Drilton, La Jeunesse Criminelle F. P.) . . . . . . .
Feskens, Schetsen van het H. Land (j. M.) . . . . . .
Folghera, L'Apologétique de Lacordaire . . . . . . .
J. Geurts, Proeven van Letterkundige ontledingen (L. L.) .
Paul Guiraud, Etudes économiques sur l'antiquité (K. Elebae rs) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graadt van Roggen, Tuberculeus (J. P.). . . . . . . .
L. Habrich, Leben and Seele . . . . . . . . . . .
Dr. Karl Hartmann, Die Verwertung der vierten Rede
Ciceros gegen C. Verres fur unterweisungen in der antiken Kunst (Karel Elebaers) . . . . . . . . .
Dr.K.Holtvast, Beknopte Nederlandsche Spraakkunst (S.D.)
Mrs HuntphryWard.The marriage of William Ashe (M.E.B.)
G. Huisman, Intreerede gehouden voor de Ned. Herv. Gemeente van Groningen

.
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.
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.
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67
268
269
269
73
r77
r8o
264
482
267

48o
389
477
270

V. Huys, Bakelandt of de rooversbende van 't Vrijbusch
(P. K.) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

.

.

.

Jos. Laenen, Etude sur la suppression des couvents par
l'Empereur Joseph II dans les Pays-Bas autrichiens et
plus spécialement dans le Brabant (J. Muyldermans) .
Jos. Lamnroye, De Trusten of Nijverheidsyndicaten (J.V.H.)
A. D. Leeman, Practische handleiding ter behoefening der
Spaansche Taal (Dr. Jan Gessler). . . . . . . .
Tilmann Pesch, Die grossen Weltrathsel. Philosophie der
Natur (Dr. A. Dupont) . . . . . . . . . . .
Id., Institutiones psychologicee secundum principia S.Thomm Aquinatis (Dr. A. Dupont) . . . . . . . . .
E. 7. Ossenblok, Eene Lezing over Vondel's treurspel « Lucifer » (J. D. C.) . . . . . . . . . . . . . .
St. L. Prenau, Bedorven Letterkunde (J. D. C.) . . . .

273

383

274
276
379
473

485
389
Rein-Leven-Bibliotheek (Chr. a Monte) . . . . . . . 390
Ed. Rod, L'Indocile (T. D.) . . . . . . . . . . . 388
Gerolamo Rovetta, La Moglie di sua Eccellenza (M. E. B.) . 478
Kan. Scheehan, Glenanaar (T. D.) . . . . . . . . . 272
Jacob Stienissen, Gedichten (J. P.) . . . . . . . r76, 293
E. Thouverez, Les Grands Philosophes: H. Spencer . . 179
J. Turvnel, La descente du Christ aux enfers (E. P.)
. . 178
H. Van der Kemp, De Belgische omwenteling in Luik en
Limburg, tot aan het verlies van Venlo in November
í83o (E. Vl.) . . . . . . . . . . . . . . . 478

INHOUDSTAFEL VOOR H ET TWEEDE HALFJAAR 190$ 499
Van Ticbeen, Th, (Boe
-kennieuws) . . . . 173
Verheven, A. (Dr. Aug.
Snieders) . . . . t, 122
Vetter, Stepte. (Vroeg
Schemer) . . . . . 332

Vliebergh, Em. (Boekennieuws) . . . 387, 47 8
Id. (Katholiekendag te
Straatsburg) . . . . 217
I Id. (Landbouw sedert
r83o) ......409

III
BOEKENNIEUWS
LIJST DER BOEKEN IN HET TWEEDE HALFJAAR

Igo5

BESPROKEN

. . . . . . . . . .
Annuarium der Roomsch•Katholieke studenten in Nederland (J. D. C.) . . . . • . . . . . . . .
A. Baudrillard, La Religion Romaine (E. P.) . . . . .
Bazin, L'Isolée (L. D.) . . . . . . . . . . . . .
-7. Th. Beysens, Algemeene Zielkunde (Th. Van Tichelen) .
R. Bos, Atlas der geheele aarde (K.) . . . . . . . .
E. Breurlier, J. B. Fichte (Dr. L. D.) . . . . . . . .
Dr. Vitus Bruinsma, Uit het gedied der natuurkunde (J. P.)
Th. Colmes, Les épitres Catholiques, L'Apocalypse (J.
Fischer) . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Camerlinck, De 1'Opportunité dune enquête Ethnographique et Sociologique (E. VI.) . . . . . . . .
Pater C^elestinus, Het Bijbelsch Scheppingsverhaal (Dr. B.)
H. Colenbrander, De Belgische Omwenteling (E. Vi.). . .
Edw. Caveman, De Nederlandsche Letterkunde in België
. . .
sert í83o. Vertaald door Leo J. Kryn (K. D.)
. E. Coremans, Het Katholiek Oksaal (Kan.J.Muyldermans)
G. De Broer, Beknopt overzicht der Algemeene Geschiedenis (D. A. S.) . . . . . . . . . . . . . . .
de Broglie, Monothéisme, Hénothéisme, Polythéisme (L.D.)
Id., Preuves Philosophiques de l'existence de Dieu (C. B.)
F. Deelstra, Teekenschool voor meer gevorderden (P.) . .
E. De Gryse, De Zending der Vlaamsche Universiteitsjeugd
(Fr. Dryvers) . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. J. V. De Groot, Eenige eschouwingen over de Geestelijke Ontwikkelingvan blinde-doofstommen (C.a Monte)
Kan. d'Hooft, Sermoenen verzameld en bewerkt door R. De
Steur (Kan. J. Mdm.) . . . . . . . . . . . .
H. De Raaf, Herbart's Paedagogiek (Fr. Van Cauwelaert) .

F. Alfaro, Aristote (Dr. L. D.)

180
76
x78
175
173
392
180
1 77
71
387
72
478
74
483
78
178
1 79
3.92
385
391
73
271
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GEDICHTEN
Fr. Ludovicus Blomme, Professie
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.

.

.
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55

.

.

.

.

56

.

Om. K. De Laey, Van Over Ouds
Id.
Id.
Cons. Eeckels, Kruisbloemen
L. Lambreci ts, De Bremmentuil
L. Van Puyvelde, Avondlandschap
Id.
Dien Avond
Id.
Stille Wensch
.

.

.

207 -216

316-325

.

.

.

.

.

14-18
ro3
54

II

NAAMLIJST DER SCHRIJVERS
DIE IN HET TWEEDE HALFJAAR

Belpaire, M. E. (August
(Vermeylen) . . . . 95
Id. (Vaderlandsliefde) . Ig3
Id. (Boekennieuws) 478, 479
Blomme, Fr. L (Verzen) 441
Chrest. a Monty (Boekennieuws) . . . 39o, 391
Cuppens, Aug. (PriestersDichters) . . . . . ro6
De Cock, E. H. J. (Boekennieuws) 76, 77, 389, 485
De Laey, Om. K. (Palais
des Beaux-Arts Luik). 168
Id. (Van Over Ouds) 207, 316
Dryvers,E.H.Fr.(Boek.) 385
Dupont, Dr. A. (Apol.
Methode) . . . . . 257
Id.(Boekennieuws) 6 7, 3 79,47 3
Duykers, Mej. L. Boekennieuws) 175, 272, 388
Eeckels, C. (Verzen). . 14
Elebaers, E. H. K. (Boekennieuws) . . 264, 480
Fischer. J. (Boekenn.) . 70
Franssen, J. (Onderwijs) 233
Gessler, Dr. J. (Boek.) . 276
Gezelle, E. H. Gxs. (Levene der Dieren) . . 57

19o5 HEBBEN MEEGEWERKT
Habets, A. (Geschiedenis) . . . . . . . Ig
Hennekes. P. (Via Vitae) 161
Kleyntjes, T. (Boekenra.) 3gt
Lambrechts, L. (Verzen) io3
Id. (Vlasgaard). . . . 371
Moortgat, A. (Geestesvoedsel) . . . . . 146
Muyldermans, Kan. (Boekennieuws) 73, 383, 483
Persyn, J. (Tolstoj) . . 3o3
Id. (Boekenn.) 74, 177, 482
Ryelandt, (Tinel) . . . 158
Rutten, F. (Karel van de
Woestijne) . . . . 465
Salsmans, J. (V. Lucifer) 37
Sanders van Loo, A. W.
(Jordaens) . . . 358, 442
Stracke, D.A. (Boek.) . 77
Titus Brandsma (Schoonheidstheorie . . . . 326
Van Cauwelaert, F. (Boekennieuws) . . . . 271
Vandervelde, V. (Boekennieuws) . . 277, 278
Van Puyvelde, L. (Verzen) . . . . . . . 54
Id. (Met Tijd en vlijt) . 112
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VERHANDELINGEN EN VERHALEN
M. E. Belpaire, Verzamelde Opstellen van Aug. Vermeylen 95
.

Vaderlandsliefde en stamgevoel

.

.

193

August Cu/' ens, Van Priesters-Dichters . . . . . . . io6
Om. K. De Laey, Indrukken meegebracht uit het Luiksche
Palais des Beaux-Arts

.

.

.

.

.

.

Dr A. Dupont, Eene Nieuwe Apologetische Methode . .
aan Franssen, Losse gedachten over de onderwijskwestie .

Ces. Gezelle, Uitden Levene der Dieren » .

.

.

.

.

.

A. Habets, Nieuwe banen in de Geschiedenis . . . . .
P. Hennekes, Een kunstgewrocht : Via Vitae. . . . . .
L. Lambrechts, De Vlasgaard . . . . . . . . . . .
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